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൭ ചര്ച്ച വീക്കിലി 

വഞ്ചനയുടെ സധമയ്വാല്യം 

(വെ. ഫാദര്, കെ. ഠി. സഖഠിയാ മുളന്തുരുത്തി) 

"ആകയാല് നയമാനന്െഠ കുഷ്ടം 
നിന ഒം നിന് സന്തതിക്കം എ 
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ആരം മനസ്സിലാക്കി ഇതില് നിന്നും 

ചില ക്രര്യങ്ങഗ നമുക്കു ചിന്തിക്കാം. 

ഇതു്” ആരു” ആരോടു എപ്പോഗ പഠ 
ഞ്ഞു? ഭാഗ്വവാനായ ഏലിശാ പ്രവാ 
ചകന് തന്റൊ ഭൂത്വനായ ഗേഹാ 
സിയോടട പഠഞ്ഞ വാക്കാണു” ഇതര്. 
ദിീരഘനാളകശ ഭാഗ്യവാനായ ഏലി 
രായയുടെ സേവക ജോലിയ'ല്. പല്വ്യാ 

പൃതനായി കഥിഞ്ഞ ഗേഹാസിക്കു 

അന്ത്യമായി ലഭിച്ച സമ്മാനമായിരു 

നന൯൩_നീതിമാനെ സേവിച്ചതിന്െഠ 
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നിനെ മക്കഗക്കും എന്നേക്കും നയ 

മാന്െറഠ കുഷ്ടം ഇരിക്കട്ടെ?” എന്നുള്ള 
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്രംട്ടെ രാജാവിന്െഠ മുമ്പില് മതി 

പ്പുള്ളവനും രാജ്വവാസികശക്കും ഉ 
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കൊണ്ട നയമാന് കുഷ്ടരാഗിയായി 
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നോവ്വഥയനുഭവിക്കയായിരുന്നു. പല 

പ്രസിദ്ധ ഭിഷഗ്വരന്മാരും ചികില് 

ത്ധിച്ചിട്ടും ഭേ ദപ്പെടാതിരുന്ന ദു൪ഡ്വാ 

ഥിയാല് നിരാശനായി കഴിഞ്ഞു കൂ 

ടിയിരുന്ന നയമാന് തന്െഠ വേല 

ക്കാരിപ്പെണ്കുട്ടി മുഖേന ചില ആ 

ശാ വചനങ്ങഗ ശ്രവിക്കുവാനിടയാ 

യിം രാജ്വത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇസ്പരയേല്യ 

അടിമകളില് ഉശപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ബാ 

ലികയായിന്നു അവഗ. യജമാന 
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ഈ വാരത്താശ്ൂുവണ കേഗപ്പിച്ചു. ഇ 0, 
ത് നയമാന് അത്വധികം സന്തോ 

ഷ3വാനായി രറജാവിനെ വ”വരം 

ധരിപ്പിച്ചു. ശമയ്യയിലേക്കു പോയി 
സൌഖം വ്വാപിച്ചു വരുവാന് രാജാവു് 
നയ മാനെ ഉതസാഹിപ്പിച്ചും ഇസ്രാ 

യേല് രാജാപിന് ഒരെഴ്ൃത്തും ക്രടെ 
ഒകാടുത്തയച്ചു. നയമാന് ആവശ്യമാ 
യ ഒരുക്കത്തോടെ ഇസ്ര്രാമയലിലേക്കു 

യാത്രയായി. രാജാവിനെ സമീപിച്ചു 
ആരാം രാജാവിന്െഠ എഴുത്തു കൊ 

ടുത്തു. എഴുത്തു വായിച്ച മാത്രയില് 

രാജ്ദാവു ഭയ ചികിതനായി, നയമാ 

നു സഖ്യം നല്കുവാന് എന്താണു് 
മാര്ഗ്ഗം എഴുത്തിലെ തഘൃര്യത്തെ 
അവഗണിച്ചാല് ആസന്നമായ ഒരു 

യൃഭ്ധത്തിനുള്ള നാന്ദിയായിരിക്കം അ 

തര് എന്നു് രാജറവിനു ബോധ്യമുണ്ട്. 

ഏലിശാ വസ്തൃത ഗ്രഹിച്ചു” രാജാവി 
നെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചും നയമാനെ ത 

ന്െഠ അട്ുക്കലേക്കയച്ചാല് അയാളു 
ടെ കുഷ്ടം മാഠഠാന് ദൈവം ശക്ത 
നാണു എന്നു ഏലിശാ അറിയിച്ചും 
നയമാന് ഏലിശായയടെ സമീപം എ 
ത്തി, "നീ ചെന്നത് യോര്ദ്ടാനില് ഏ 
4 പ്രാവശ്വം കുളിക്ക; ശ്രഭ്ധനാകും”ം 
ഈ നിര്ഭ്രേശം നയമാനു ഹിതക 
രമായിരുന്നില്ലം സ്വദേശമായ ആരാ 
മില് ശുഭ്ധജലവാഹിയായ അബാന 

യയം പരപ്പരും എന്ന രണ്ടു നദികളു_ 

“ണ്ടു; നയമാന് 

കുംഭം 98. 

ചിന്തിക്കു കയാണു. 
അവയില് കുജിച്ചിട്ടും ശുദ്ധനാകാതി 
രുന്ന താന് അല്ല കലക്കലോടട ക്രടി 
ഒഗ്കുന്ന യോര്ദ്ദാന് വെള്ളത്തില് 
കുളാിക്കുന്നതിനാരു എങ്ങനെ സൌഖ്യം 
പ്രാപിക്കും. നയമാന് സംശയഃലൂഖാ 
യി ഏലിശാപ്രചാചകനന്െ വചന 
ത്തില് പൂച് ഛം തോന്നി, അവന്െറ 
ഭൂത്വന്മാര് വന്നു് യജമാനനെ പ്രവാ 

ചകന് അങ്ങയോട്ട് ഇതിലും വലി 
യ കാര്യം മ്ലെയ്യാന് ആവശ്യപ്പെട്ടാല് 
അങ്ങു ചെയ് കയിങള്ലേ, എന്നാല് ഈ 
കാര്യത്തില് എന്തിന് അസ്വാസ്ഥ്യം 

തോന്നുന്നു, പാഠയുന്നുപ്രകാരം ചെയ്യു 
ണമേ എന്നപേക്ഷിച്ചു. ഇതിങ്കല് ൩ 
യമാന് മനസ്സ്സില്ലാമനസ്സോടെയെങ്കി 
ലും യോര്ദ്ദാനില് മുഞ്ങുവാന്൯ തയ്ക്ുമ 
ായിം ഓരോ പ്രാവശ്വവും മുങ്ങി 

നിവരുമ്പോഗ നയമാന് ശരീരം: 
പരിശോധിക്കുകയാണ്. യാതൊരു: 
മാഠഠവും ദൂ.്യമായില്ല, ഭൂത്വന്മാരുടെ. 
കാഴ്ലയിലും  വ്ൃത്വാസമൊന്നും കാണ. 
പ്പുടില്പ. എങ്കിലും അവ൪ പ്രോല് 
സാഹാനം നരകിം ആപ്രകാരം ഏ 
ഗാം പ്രാവശ്വവും മുങ്ങിയിട്ട് എഗ്ഛ. 
നേല്ക്കുമ്പോഗ്* നയമാടന്െഠ ശരീര 
ത്തിനു എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു മാഠഠം 
സംദവിച്ചും ഇപ്പോശ കുഷ്കരോശബാ 
ധിതനായ നയമാനല്ു; ഒരു സുന്മ 
രനായ നയമാന് നദിയില് ണിന്നു 
കരയ്ക്കു കയഠിം നയമാന് തൃതഞ്ഞ്ഞ. 
താനിര്ഭരനായി താന് കൊണ്ടു. വന്നി 
രുന്ന പത്തു താലന്തു വെകൂകിയയം ആഠാ 

ഈയായയാുയെ ന്ത പ് 

നല്ന്നമന: 
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 ഹാസ്ധി ചോദിച്ചതില് ഇരട്ടി 

മാര്ച് റ, 

യിരം ശ്രേക്കല് പൊന്നും പത്തു കരടും 
ദൈവ മനുഷ്യനു കാഴ്ച സ ലസ്ത്രധം 

മ൪പ്പിക്കുവാന് സന്നദ്ധനായി, ഏല? 

ശായാകട്ടെ എല്ലാം നിരസിച്ചു; 

അതാന് ഒന്നും കൈക്കൊക്ളു കയില്ല 

എന്നു പാഞ്ഞു" (16. പാ). നയമാനു 

ഇരട്ടി വിശ്വാസവും സത്തുഷ്ടിയുമായി, 

നയമാന്മ് ഏലിശാ ചവുട്ടിയ മ 

ഠി രണ്ടു കോവര കുഴ്തത ചുമട്ടു മ 
ത്ത് .വേണംം യഹേവയഷ്ക്കല്ലാതെ 

അന്വ ദൈവങ്ങഗ ഒട .മേലാല് യാ 
ഗം കഴ്രിക്കയില്ല എന്നു നയമാന് ച്ര 
തിള്ഞ ചെയ്യുകയാണു . രണ്ടു കൊട്ട 
മണ്ണുമായി ഉല്ലാസത്തോടെ നയമാന് 

മടങ്ങിം 

ഏചിശായുടെ . ഭൂൃത്വനായ ഗേഹാ 

സി ചിത്തിക്കുകയാടണ് ആരാമ്യന് 
'നയമാന് കൊണ്ട വന്നതു എനെ 
യജമാനന് അപനെഠ കയ്യില് നിന്ന 
വാങ്ങാതെ വിട്ടു കളുഞ്ഞുവല്ലോ”. ചെ 

ഗം ബുദ്ധിമോശം; നയമനൈ പിന്തു 

ട്രുക തന്നെ. എന്തെങ്കിലും അല്ലം 

ഘാങ്ങണംം ഗേഹാസി ഭൂത്വയന്മാരുമാ 

യി ഓടി നയമാന്൯െഠ സമീപമെത്തി 
 അറിയിച്ചു__"പ്രവാകച ശിഷ്വന്മാരി 
ല് രണ്ടു യവ്വനക്കാര എഫ് ഠയിം മല 
നാട്ടില് നിന്ന് എന്െഠ അദുക്കല് വ 
ഞഅിരിക്കുന്നും അവരക്കു് ഒരു താലത്തു 
വെള്ളിയും, രണ്ടു ക്രടം വസ്ത്റവും 

തരണമേ എന്നു പഠവാന് എനെ 
യജമാനന് ഏന്നെ പഠഞ്ഞയച്ചിരിക്കു 

ന്നു? നയമാന് സന്തുഷ്ടനായി ഗേ 
കൊട്ട 

ടുത്തു” അയച്ചു. ഗേഹാസി മടങ്ങി വ 
ന്ന് പേലക്കാമെ.; 
അവ ഒളിച്ചു വല്ല. ഏലിശാ ഗേഹാ 
ന്തിയോട്ട് "ഗേഹാസിയെ., നീ എ 
വിടെ പോയിരുന്നു എന്നു ചോദിച്ചും" 

*അടിയന് എങ്ങും പോയ ല്ല.” ഗേ 
ഹാസി മവ൮പടി കൊടുത്തു. ്  ഏലിശാ 

"എന്െറ ഹൃദയം നിന്നോടു ക്രടെ 
പോന്നിരുന്നില്പയോ? എന്നു “ചാദി 
ചും ദ്രവ്യം സമ്പാഭിപ്പന്ദേം ൭0൨൮൦ 

സമയം ഇതാണോ? 4:ആക്യാല് ന 
യമാന്െഠ കുഷ്ടം നിനക്കും നി 
നെഠ സന്തതിക്കും എന്നേക്കും പിടി 
ച്വിരിക്കും"” എന്നി പ്രകാരം ദ്രവ്വാഗ്ര 
ഹത്തിനും വഞ്ചനസ്റ്ും പ്രതിഫലം 

ലഭിച്ചും 

നയമാന് യജമാനനായ ആരാം 
രാജാവിന്െഠ മുമ്പില് വിശ്വസ്ഥ 
നും മഹാനുമായിരുന്നും നാം രാജാ 
ധ്ിരാജാവും യജമാനനുമായ നമ്മ 

ടെ കര്ത്താവിന്െഠ തിരുസന്നിധി 
യില് എപ്പകാരം വര്ത്തിക്കുന്ന എ 

ന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. കഥിഞ്ഞ 
ി 

പഠഞ്ഞയച്ചിട്ടു 

ച൪ച്ചുദ്വിക്കിലി 

ജീവിതം പരിശോധിക്കുമ്പോഗ ക 
രത്താവിന്െഠ ഹിതത്തിനു യോജി 
ക്കാത്ത എത്രയെത്ര അശുദ്ധിയില് 

ക്രടെ ജിവിച്ചു. കര്ത്താവന്ദ് അ 

നുയോലപ്പേരായ। ജീവിക്കുവാന് സ 

ന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചാല് കൃപയിരു 

നിന്നു ക്ൃപയിലേക്കു വരുധാന് നമു 

ക്ഷ കഥയുന്നതാണു്ം  മാമ്പനും മഹാ 

നുമായി ജൂവിക്കുവാന് നമുക്കു സാധി 
ച്ചവോ ലോക പ്രകാരം വിശ്ചസ്ത 

രായി കഥ യുവാനു ഒരു വേളുനാം 

യത്നിച്ചട്ടുണ്ടാവാംം എന്നാല് ആ 

ത്മീയ പരിവര്ത്തനം വരുത്തുവാ൯ 

നാം അപ്രാപൃ,രെങ്ക ത അധ; പതിച്ചു 

പോകുന്നതാണ്. ൩൪൮൮ പ്രധാനമായ 

നമ്മുടെ ലക്ഷ്വം യേശ്രര,മ്പരാനെഠ മു 

മ്പില് വിശ്വസ്ഥതപാല ക്ക എന്നരാ 

യിരിക്കട്ടെ. വാനാപ്രകാരേണയും ക൪ 

ത്തൃപ്രസ്വദം സമ്പാദ ക്കുവാന് ശ്രൂരമ। 

ക്ക, മഠധ്യകള വരുമായ ഇടവടുക 

ളില് -- കുട്ടംബജുവാിരത്തില്_പോ 

ലും മാന്യമായ! പെരുമാവ൮വാ൯ നാം 

കരുതിഡിട്ടുണ്ടോ? സഭാ ജീവിതത്തി 
ല്. മാന്പരധ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു സം 

(ഭവ്യം വ്ഠയാംം മാന നായ ഒരു ലഞ്ച 

രക്കു കച്ചവടക്കാരന ആലപ്പൂഴയൂ യി 

കച്ചവടം നടത്തിവരുമ്പോഗശ ഭ്ധലപ്പു 

ഥെ ഒരു കൊ. പയ്യനുമ.യി ഇടപെ 

ട്ടകയുണ്ടായിം കുച്ച൨ടക്കാര൯ ആല 

പ്പൂഴ ചെന്നാല് ചില ചില്ലറ സഹാ 

യങ്ങളെല്പാംഈ കൊച്ചന് ചെയ്തുകൊ 
ടടക്കുകയയം റന്ദി സ്ൂകകമായി ചില 

പ്രതിഫലങ്ങഗ കച്ചവടക്കാര നില്സി 

ന്നും സ്വീകരിക്കുകയും ഒചയ്കുമായിരു 

ന്നും ഇങ്ങനെ ഇവര തമ്മില് അധവിഭാ 

ജ്യമായ ഒരു സ്നേഫബന്ധം പുലരത്തിം 

കാലക്രമേണ കച്ചവടക്കാരെ മക 

നുമായും കൊച്ചന് പരിചയത്തിലാ 

യി, ഈ നല്ല കൊച്ചനൌ സതസ്വ 
ഭാവം കണ്ടു്” അപ്പനെ അനുവദ 

ത്തോടുക്രടി ഈ പയ്യനെ സ്വഭവന 

ത്തിലേക്കു വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി, 

ഇവന് ഈ മാനു കുടുംബത്തില് വി 

ശ്വസ്ഥനായി 'കഴിയുമ്പോഗ ഒരിക്കല് 

പിതാവു കാലധര൪മ്മം പ്രാപിച്ചുംകുേ 

ക്രടി ത്ത ആലപ്പൂഴക്കാര 

ന് യുവാവു. കച്ചവടക്കാരനെ വീട്ടു 
വിചാരകനായി - ഉയരന്നു. അപ്പോ 

ഗേക്കും മകന് വിവാഹം കഴിച്ചു” നാ 
ലൂ” മക്കളുടെ പിതാവായിത്തീര്ന്നിരു 

ന്നു. പരിചയമകില്ലാത്തവര്ക്കു തോന്നും 
കായ്യ്യസ്ഥനായ തുല്യരായ യ 
ഥാത്ഥ ഗൃഹനായകന് എന്നു. അപ്ര 

കാരം ആയി ഈ കുടടംബത്തിനെഠ 

നിലം വീട്ടുടയവനായ മകന് കച്ചവ 

ടം പ്രമാണിച്ചു” അവിടെയും ഇവിട 

ടി 

ജയം ആയിരിക്കുമ്പോഗ ആലച്പൂഗക്കാത 
ന്െഠ ഭരണമാണവിടെ. കൊഷ്മുകു 
ഞ്ഞ്” തള്ളയുടെ സമിപത്തും 20൮ മൂ 

നു കട്ടികഗ കായ്മസ്ഥനെഠക്രുടെയുമാ 
ണ് രഃത്രിയില് ഉറക്കം തന്നെം ഒരു 

ദിവസം ഗരഹനാഥ൯ അകലെ എവി 

ടെയോ ആയിരിക്കുമ്പോഗ ഈ വിശ്വ 

സ്ഥനായ കയ.സ്ഥന് കായ്യവശാരു ഭാ 
യ്യയേ വെടി കൊലപ്പെടുത്തി ഒരുക 
ളത്തില് ദേളി കും കുളത്തിലെ വെള്ള 

ത്തിദുലേക്ക് കരയില്നിന്നും കൈത. 

ച്ചെടി വളര്ന്നു കിടന്നിരുനനതിനാല് 

അതിനിടയില് ഒളി കിടക്കന്നതി 

നു സൌകയ്യമായിരുന്നും ആരോ സ്ത്രീക 
ഗു കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കൈതയുടെ 
ഇടയിലെ മനുഷ്യശിരസ്സുര കാണുക. 

യും അങ്ങനെ ഈ ൭നുഷ്ച്വാധമനെ പി 

ടിക്രടടുകയുയം ചെയ്ക. നീച. 

രില് നീചനായ ദാസാ) നിന്നെ ബാ 

ല്യം മുതല് പോഠഠിച്പുലര്ത്തി സരവ 

കൈകായ്യകര്ത്തയ, ത്വവും നത കിയ 

കുട്ടംബത്തോടു നിറ: - യജമന്തേ 
നോട നി കാണിച്ച വിശ്വസ്ഥത വി 

ചിത്രം തന്നെ! പലരുടെയും ജിവിത: 

നഭവം ഇവ്വകാരമല്ലേ മാഡ്ൃതയും, വറ 

ശ്വസ്ഥതയ്യമില്പം സഭാപരമായി ചീ 

ന്തിക്കുമ്പോഗ കേവലം ബാഹ്വപ്ര ലോ: 
ഭനങ്ങള്ക്കു വിധേയമല്ലേ വമ്മൃടെം 
വിശ്വാസം? നൈമിഷികങ്ങളായ ധന്നം 
സമ്പാദനത്തിനുധേണ്ടി എത്രയെത്രയാ 

ജുകഗ സഭാമാതാവിനെ വെട്ടാഠില്ല£ 
ഇംഗ്ലണ്ടില്” മാന്യനായ ഒരാളിനെഠ 

2000-പവന് കള്ളന്മാർ മോഷ്ടിച്ചു 

കൊണ്ടുപോയി. അയാഗ് സക്കടപ്ചെട്ടു. 
"എനെ കേഷ്ടിക്കപ്പെട പണപ്പെടി 
കണ്ടുകിട്ടിയാല് ആദ്യം കാനെന്ന പാ 

വപ്പെട്ടവനു് അതില് പത്തി ലൊന്ത 
കൊടുത്തേക്കാം" എന്നയാശഗ മനസ്സില്, 
നിശ്ചയിച്യും അചിരേണ പെട്ടി കം 

ണ്ടു കിട്ടി, തെളിവു സ്വീകരണം ക. 

ഗിഞ്ഞ പെട്ടി ഇയാശക്കു മടക്കിക്കൊ 
ടുത്തു. അങ്ങനെ പബലപ്പെട്ടിയമായ൯ 
വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുദമ്പോഗ ആദ്യമായ 
ഒരു കുരുടനെ കണ്ടു മുട്ടി. നേര്ന്ന 
പവന് കുരുടന്നു കൊടുക്കാന് തിരുമമ 
നിച്ചു. കുരുടനോടു കായ്യങ്ങളെല്ലാം. 
അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചും കുരുടനു" 
എന്തെന്നില്ലാത്ത ആനന്ദമുണ്ടായി. ഉത്ത. 
രക്ഷണത്തില് 200 പവണ്െഠ ഉടമ 
സ്ഥനാവുക എന്ന ഭാഗ്യം ഓത്തു” തഅ 
വന് മനസ്സാ സന്തോഷിച്ചു. രണ്ടു ക്ക. 
യ്യും മ്പ്ട്ടി സംഭാവന സ്വീകരിച്ചു. 

ദാതാവിനെ ഹൃദയംഗമമായി ആശീ 
൪ വദിച്ചു. പൊട്ടക്കണ്ണുനു പെട്ടെന്നൊ 
രാഗ്രഹം മനസ്സ്സില്.. 2000-പപന്, 
ഉ ഗ്ക്കൊള്ളു ന്ന ഈ പ്വെട്ടിയില് തൃ, 

[ 



അസ്സീസിയിലെ ഫ്ഠാന്സിസ്'. 08. 

ച൪ ചുവ ”ക്കിലി 

മുന്ന കുമ)രികറ 

(എം, കഷ്ക്യനന്) 

ഫ്ഠാന് സിസ് “വീട്ടില് മടങ്ങി 
ധെത്തിം ഹേമന്തരത്തു ച്യഠവുപാടുമു 

കള ഒഓക്കമരത്തോട്ടങ്ങളില് സ്വ 

൪ണ്ണാഭ ചാ൪ത്തി, മഞ്ഞ നിഠത്തിലുള്ള 

ഇലകഗ സുൂയ്യ പ്രകാശത്തില് വെടി 
ത്തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നും ഫ്ഠാന്സി 

സിനെഠ കുടിലിലേക്ക് സമന്ദം യ്ര 
വേശിച്ച സൂയ്യരശ് മിക അദ്ദേഹ 
ത്തിന്െഠ മൂദുലഗാത്രത്തിലൂടെ സ 
ഞ്ചരിച്ചു ആ വന്ദ്യപുരുഷനെ തദുലാ 

ക്കി സമാശ്വസിപ്പിച്ചു, സഹോദരനാ 

യ ഭാസ്കരന് രന്െഠ സുഹൃത്തിനെ 

.൭൯ഠ ദരിദ്രകരങ്ങഗ ഒന്നിട്ടു തപ്പി 

ക്രാനണുവാനൊരു വാഞ്ച, കായ്യം ലന 

സ്സിലാക്കിയ വെട്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥനായ 

മാന്വന് സമ്മതിച്ചും കുരുടന് തുഠന്ന 
രീപട്ടിയില് കൈയ്യിട്ടും തുടരന്നൊരു 

നിലവിളിയും. താന് കഷ്ടപ്പെട്ടു” ഇര 

ന്നു സമ്പാദിച്ച പണപ്പെടി മാന്വനാ 

യി അഭിനയിച്ചകൊണ്ടൊരുവന് എ 

തിരെ വന്നു തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാന് 

ശ്രമിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു നിലവിളി 
യുടെ സാരം. ആജളുകഗ ഓടിക്രടി . 

പോലീസു” ഇടപെട്ടു ഇരുവരെയും 

ന്വായ:ധിപനെൌ മുമ്പില് ഹാങ്രാ 

ക്കി. ഇരുഭാഗത്തേയും വാദങ്ങള് ന്യാ 

യാധിപന് കേട്ടിട്ടു കരുടനന്ൌ കൈ 

മയ്യില് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന-200-പവരനും 

ക്രടെ എടുത്തു പെടിയിലക്കി മാന്യ 

ന കൊട്ടക്കുവാനും കുരുടനെ മുക്കാലി 

യില് കെട്ടി ഒരു ഡസന് നല്ല അടി 

കൊടുത്തു പഠഞ്ഞയയ്ക്കപാനും വിധി 

ച്ച, അര്ഹതയില്ലാതെ അന്വന്െഠ 

പെടി തപ്പാന് പ്വാമോഹിച്ചതിന്െഠ 

ഹലം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവന് ഇ 

ഒിഭ്വനായിപേറയിംമോഷണത്തിന്െഠ 

ഥലം ഇപ്രകാരമായിരിക്കും: അവരവ 

൪ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില് വി 

ശ്വ സ്ഥരായിരിക്കം സഭാമാഠഠം ഒരു 

ഫാഷ്വയനായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മ 

തം മാഠഠക്കാരാ! നിനക്കിതു ഭൂഷണ 

മല്ലേ! ഓത്തുകൊശകം ഫലം നി അ 

നുഭവിക്കുംം സഭയെ ഓറഠിക്കൊടുക്കാ 

ത്തതില് ഭിക്ഷതേടേണ്ടിവന്നാചും അ 

തായിരിക്കും അഭികാമ്വമായിട്ടു കത്ത 

ആത്മാഭിമാനം തീഠെഴ്ുതിക്കൊടുക്കു 

വാന് നീ ഉത്സാഹിക്കതതേ എന്നവേ 

ഷാ ക്കുന്നു, (തുടരും) 

യം (൦... 

സാത്ധ്നടപ്പെടത്തൃകയാണേധ ന്ത 

തോന്നും, ആ ചെഠിയ മേശവ്പുഠത്തു” 

ഒരു കഷണം തഞണ്ണ്ണിമത്തങ്ങഴും സ്വ 
ലം മല്സ്വവും ഏതാനും പഴങ്ങളും ഒ. 

ന്നു രണ്ടു കഷണം കേക്കും നിരത്തി 

വച്ചിട്ടുണ്ടു ; സഹോദരനായ ശ്ചരീര. 

ത്തെ പ്പിണിപ്പിക്കുന്നതിനുമള വ്വാ. 
ഗ് ശ്ര? ങ്ങളാണവ! ലിയാ ഒരു. പ്രാര 

ത്ഥനാ പുസ്പുകവുമായി കിടക്ക സ. 

മിചമിരിക്കുന്നും ഏലിയാസ് അസ്ധ, 

സ്ഥനായി അങ്ങുമിങ്ങും നീങ്ങി മരുന്നു 

കുപ്പികഗ പരിശേധഥിക്കുകയാണു്.. 
വേദന കായുന്നതിന് ഏന്തെങ്കിലും, 

പുരട്ടുന്നതിനു കിട്ടുമോ ഏന്തു പരി 

ശോധിക്കുകയായിരിക്കണം. ഇടയ്ക്കു ।ട. 

യ്ക് മുഠാത്തു ക്രടെ നടനം പോകുന്ന. 
സഹോദരന്മാർ മുഠിയിലേക്കെത്തി 

നോക്കി നടന്നു പോകും സ്ത്റേഹാ൯ദ്ര 

വും വേദന കലന്നുശുമായ നോട്ുമാ 

ണത”. രോഗിയുടെ നില ഏങ്ങനെ 
യിരിക്കുന്നെന്ന ളള ഒരു അന്വേഷണംം 

ഇല്ല, മരണനാഥിക ഇമ്പയും സമാഗ 

തമായിട്ടില്ല. വിളക്കിലെ എണ്ണ വഠഠി 

ക്കഥിഞ്ഞു; ഇനിയും കരിന്തിരി കത്തു 

കയാണെ'. 
റൂൃഫിനോ അകത്തു കടന്നു, ഫ്ഠാന് 

സിസിന്െറ കിടക്കയ്ക്കകു സമീപം ഇ 

൯ 
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രുന്നു. ക ളാരയയടെ അഭിവാദ നങ്ങളും 
രോഗാന്വേഷമെ.വുമായിട്ടാണ'് ആസ 
ഹോദരട൯ധ ആഗമനം. ഏതാണ്ടു് 
ഏഴ കൊല്ലം മുമ്പു് കര്ദ്ദിനാള് യ്യ 
ഗോലിനോയൂടെ പ്രേരണയില് ക്ലാ: 
രയയടെ കിഴിലുള്ള ദ്വിദീയ സമൂഹത്തി 
നെഠ നിയമങ്ങഗ വളരെ കര്ക്കശ 
.മായിരുന്നും സഹോദരന്മാർ അവരു 
ടെ കോണ്വെന്റു ഭിത്തിക്കു വെളി 
“യില് പോകുന്നതിനെ കര്ശനമായി 
നിരോധിക്കുകയാണുണ്ടായതു”. ഇപ്പോ 
ഗിതാ ഫ്ഠാ൯സിസിന്െഠ അത്വാ 
സന്നരോഗ നിലയില് ഒന്നു വന്നു കാ 
അന്നതിനു പോലും ക് ളാരയ്ക്ക് ആ 
നുവാദമില്ല, ഉഗ്രമായ ദാരിദ്രവ്ൃതം 
തന്നെ. നൈസരഗ്ഗ്കമായ സ്റര്പൈണ 
സ്വഭാവം ആ മഹതിക്കുമില്ലേ? സ്ത്രി 
സഹജമായ അനുകമ്പയും അര്ദ്രഹൃയ 
വും അവര്ക്കു് ഉണ്ടായിക്രുടെന്നു നി 
രോധിക്കാനാവുമേോ ഏതായാലും ക്രാ 
ര ദുസ്സഹമായ ഹൃദയ വ്വൃഥയ്ക് വിധേ 

യയായിം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോര്ട്ടയങ്കല 
യിലേക്ക് കുഠിപ്പകഗ കൊട്ടത്തയ 
ക്കുന്നുതിലാണ് ആ മഹതി സ്വല്പമൊ 
രു സാമധാനം കണ്ടെത്തുന്നതു”. തനി 
ക്കും തടന്ഠ സഹോദരിമാര്ക്കും 
ഫ്റാന്സിസിന്െറ നേര്ക്കുള്ള സ്നേ 
ഹ. ബഹുമാനങ്ങള് ആവര്ത്തിച്ചു ഉഠ 
പ്പിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്െഠ രോഗ 
നിലയില് ഉല്ക്കഞ്ഞ പ്രദ൪ശിപ്പിക്കു 

ന്നതുമായ കത്തുകള്, 
ഈ സന്ദേശങ്ങള് ഫ്രാന്സിസിനെ 

ക്രടുതലായി വികാരഭരിതനാക്കി; മാ 

(1919-ല് സ്ഥാപിക്കപ്പെടതു്) 

ബ്രാഞ്ചുകഠം. ആലപ്പഴ, അമ്പലപ്പുഴ, അരര൪, ചങ്ങനാശ്ശേരി, 
റ് ,ചെങ്ങനൂ൪, എടത്വാ, എഠണാകുളം, ഹരിപ്പാട് , കോട്ടയം, കുമരകം, 

പൃഠമാഠം, പാമ്പാക്കുട, തിരുവല്ലാ, 
തലയോലപ്പറമ്പ് , തിരുവനത്തപുരംം. 

ഫെയാര്൪ഫീര് ഡ്, 

കാ ഡ്വം ക്കളും ] 

ക മാന്നാ൪, പുതുപ്പളളി, 

കോഴഞ്ചേരി, 

ശീ? ൭ 

സ്റ)” ഒഫ് യെക്കുന് ലിമിറാഡ് 

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, 

മൂവാഠവുപുഴ, മംഗലാപുരം: മധര, മൈസ്മൂ൪, മാവേലിക്കര, മദ്രാസ്സ് 
നാഗര്കോവില്, നാഗപ്പ്ൂ൪, ന്യൂഡല്ഹി ,പാലാ, പത്തനംതിട്ട,പാലക്കാ 

ട്, പീരുമേടു , സെക്ക൯ദ്രബാദു”, ചേത്തല, കൊല്ലം, റാന്നി, സേലം, 
തിരുനല്വേലി, തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി, 

വൈകും, വെല്പൂരവണ്ടിപ്പെരിയാർം 

പ ൭൧൧൦ ഞം ൭൧ ടോ ൭രഥ* 

ഏജന് സികം. ആലുവാ, അതിരമ്പുഴ, ബോംബെ, ബാംഗ് ഭാര, 
1 [7] പ 

കൊച്ചി,കോഴികക്കോട്ട , കരുക്കട്ടാ,കോയമ്പത്തുര്, കണ്ണൂര്, ഈോഡ്, 
ഹ്റദ്രബാദു , കോതമംഗലം, കുത്തിയതോട്ട, 

മൂന്നാര, മുണ്ടക്കയം 

തൊടുപുഴ, തൂത്തുക്കുടി, തൃശൂര്, 



ചിമി! 
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ത്രമല്പ, ക്് ളാരയയടെ സ്ഥിതിയുടെ 

ദൈന്വത അദ്ദേഹത്തെ അനുകമ്പാര 

ദ്രനാക്കാതിരുന്നില്പ. അദ്ദേഹം ക്ലാര 

യെ. പ്രത്വേകമായ രീതിയിത., പൈ 

തൃകമായ വാത്സല്യത്തോടെ സ്സ്റേഹി 

ച്ചു വെന്നാണു” "പൂര്ണ്ണതയുടെ ദര്പ്പ 
ണത്തില് പറയുന്നതു്, മുമ്പ്യ' ലി 
യോധ്റ്ു, സമ്മാനിച്ചതുൂപോലെ ഒരു 

സ്മാരക സന്ദേശം ക് ളാരയ്ക്കും 

സഹോദരിമാര്ക്കും നല്കുന്നതു്” അ 
വരക്കു ആശ്വാസദായകമായിരിക്കുമെ 

ന്നു വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം താഴെ 

ക്കാണനാ സന്ദേശം പാഞ്ഞു കൊ 

ടുത്ത് എകഴ്ചതിച്ചു' 

കൊച്ചു സഹോദരനായ ഫ് ഠാന് 
സിസാക്ന്ന ഞാന്, എന്നൊ കാത്താ 
വാകുന്ന യേശുക്രിസ്യവിന്െഠയും അ 
ദ്ദേഹത്തിനെറ പരശുഭ്ധ മാതാവി 
'നെഠയും ജീവിതവവം ദാരിദ്ധച്യം പി 
ത്തുടരുന്നതിനും അന്ത്യം വരെ അതി 

ല് തുടന്നു വ്യാപൃതനാകുന്നതിനും ആ 

ഗ്രഹിക്കുന്നു. എനെറഠ പ്രിയ സഹോ 
ദരിമാരെ, നിങ്ങളും ഈ വിശുഭ്ധ 

ജീവിതത്തിലും ദാരിദ്രത്തിലും സദാ 

കഥിയണമെന്നു നിങ്ങളോട ഞാന് അ 

ഭ്ത്ഥ ക്കുകയും നിങ്ങളെ അപ്രകാരം 

ഉതബോധിപ്പിക്കുകയും ചെ കൊ 

കൂള്ുന്നു: അത്യന്തം ശ്രഭ്ധാലുവായിരിക്കു 

കറ മഠഠാരുടെയെങ്കിലും ഉല്ബോധ 

നമോ ഉപദേശമോ നിങ്ങളെ വധി 

 തെഠഠിക്കാതിരിക്കുട്ടെ.? 
ഫ്ഠാന്സിസ് കൈ നീട്ടി റ 

ഹഫിനോയയുടെ കൈത്തണ്ടില് പിടി 

ച്ച കൊണ്ടു പാഞ്ഞു: "ഞാന് ഇനി 
യും, അവളെ കാണുകയില്ലെന്ന് ആ 
വിശുഭ്ധ സഹോദരിക്കെ തുക. ഞാന് 
അവശിക്കു” അനുഗ്രങ്ങഗ ആശംസി 
കടന്നും എല്പാ വിധത്തിലുള്ള ശോക 

വും വ്്യാകുലചിന്തയയം ഉപേക്ഷി 

ക്ടവാന് അവളോട പഠയുക, “അവ 
ഗ്ക്ക് ഇവിടെ വന്നു് എന്നെ, കാണു 
വാന് നിര്വാഹമില്ലല്ലോ. അവശ 
മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അവളും സ 
ഹോദരിമാരും എന്നെകാണും; അങ്ങ 
നെ അവരക്കാശ്വാസം ലഭിക്കും. 

ഞാന് മരിച്ചു കഥിയുമ്പോഗ, എനെ 
ശരീരം സാന്ഡാമിയാനോവഥി കൊ 
ണ്ടു പോകുന്നതാണു”.” 
ഈ സന്ദേശവും വഹിച്ച് 

നോ യാത്രയായി........ 

രോഗിയായ ഫ്റാന്സിസ് പ 
രിചരണത്തിനു” സാന്ഡാമിയാനോ 
യിലേക്ക പോയതു നാം കണ്ടും 

ഇദപ്പാഗ ആസന്നമരണനായി പോ 
ര്ഭ്യക്കലയിലെത്തിയ ഫ് ഠാന്സിസ് 

ഒരു സ്്രീരത്നത്തെ കാണുവാന് അഗ്ര 

൭) ഫി 

ച൪ ചുവക്കിലി 

ഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. റോമില് പാര്ക്കു 
ന്ന സൊഠിസോളിലെ ഗായാക്കോമാ 

പ്രഭ്വിക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു സന്ദേശം 
അയച്ചു. പോരട്യാമലയില് വന്നു ത 

ന്നെ കാണുന്നതിനുടുഭു ഒരു ക്ഷണനെമാ 

യിരുന്നു അതു്, 

ഗിയാക്കോമാ സമ്പന്നയും ഉത്ക്ൃഷ്ണ 

യമായ ഒരു മഹിളാരത്നമായിരുന്നു. 
അദ്വകാചത്തു തന്നെ അവര് ഫ് ഠാന്ന 
സിസിനെ ഭക്തി നിഷ്ണയോടെ ആരാ 

ധിക്കാ൯ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഫ് ഠാന് സി 

സേ സഹോദരന്മാരോ തലസ്ഥാന ന 

ഗരത്തിരു ചെല്ലമ്പോഥൊക്കെ ഗിയാ 

ക്കോമാ അവക്കൊരു മാതാവിനെപ്പോ 
ലെയാണ്. ആ സ്ത്രീയുടെ ജിവിതലാ 
ളിത്വവും സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യവും ക 

ണ്ടു സഹോദരന്മാർ അവരുടെ ഗൃഹം 
തന്നെ, റോമില് ' പോകുമ്പോഥൊക്കെ 

അവരുടെ താമസ സ്ഥല.ായി അംഗ 

കരിച്ചു. ഇക്കാരണത്താല് ഫ്ഠാന്സി 

സ് ആ മഹതിയെ തന്െറ സമൂഹ 
ത്തിലൊരംഗമായി കരുതി, അവരെ 

* സഹോദരനായ ഗിയാക്കോമാ”” എന്നു 
വിളിച്ചുവന്നു. ഉടന് തന്നെ പോര്ട്യ 

മലയിലേക്കു പരണമെനംം, വരുമ്പോ 

7൨ തന ശവശരീരത്തെ അണിയി 

ഒളന്നതിനു് ആവശ്വമായ വസ്ത്രങ്ങളും 
ഏതാനും മെഗ്ൃകുതിരിയും ഫ് റാന്സി 

സിന് ഏഠഠവും രൂചികരമായി ഗി 

യാക്കോമാ ഉണ്ടാക്കാറുടള ഏതാനും ബ 

ദാം കേക്കുകളും കൂടെ കൊണ്ടു ൨രണ 
മെന്നും ഫ്ഠാന്സിസ് ആ മഹതി 
യൂടെ പേരക്കു എഗ്ൃതി. 

കേക്കിനുവേണ്ടിയുള്ള ഈ അഭ്വത്ഥ 
നയും, ഒരു സ്റ്രീ തന്റൊ കോണ്വ 

൯൮ ഭിത്തികശക്കുള്ളിലേക്കു നീട്ട യ 
ക്ഷണവും മാമൂല് ചട്ടങ്ങളെ അബോ 

ധപ്ൂ൪രവമായിത്തന്നെ അദ്ദേഹം ലം 

ഫഹിച്ചിരുനുവെന്നതിന്ന് അവസന 

കാലത്തു തന്നെയുണ്ടായ ദ്ഷ്മാന്തങ്ങളാ 

ണു. 

ആ എത്തു വൂരത്തിയായി, സന്ദേ 

ശവാഹകന് സ്ഥലം പവിട്ടന്നതിനു മു 
മ്ൃതന്നെ സഹോദരന്മാരില് ചിലര 

ഓടി അകത്തു വന്നും ഗിയാക്കോമാ പ്ര 
ഭ്വിയും പുത്രനും ക്രടെ മററു ചിലരും 

ധാരാളം സാമാനവുമായി പടിവാതില് 

ക്കല് കാത്തുനി തക്കുന്നുവെന്ന് അവര 

ഫ്ഠാന്സിസിനെ ധരിപ്പിച്ചു. പോ 
രട്യമുലയിലുകളള സകലരും ഇതൊര 

ആഅആതമായി പരിഗണിച്ചും സ്നേഹത്തി 

നൌ അത്ഭുതവ്വാപാരങ്ങളില് ഒന്നു 
മാത്രമായിരുന്നു അതു”. ഫ്ഠാന്സി 
സ് ആസന്നമരണനായി കിടക്കുന്നു 

വെന്ന ശരതി ഇറഠറലിയില് അങ്രങോ 

ഉ മിങ്ങോളും പരന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 

ആ വാര്ത്ത കേട്ടപാടെ, ഒട്ടം താമസി 

ക്കാതെ, ആവശ്വം വരുമെന്നു തോന്നി 

യ ഒട്ടനവധി സാമാനങ്ങളുമായിഗഥി 

യാക്കോമാ യാത്രതിരിക്കുകയാണുണ്ടായ 

തു്. ശുചിയും വൃത്തിലുമുക്മള ഏതാനും 

നല തൂണിയ്യം, കോ മെഴ്ചകുതിരിയും 

ഫ്ഠാന്൯സാിസിന്് ഹിതകരമായ മ. 

ധൃരവലഹാരവും എട്ടുക്കാന് അവ൪ 

മന്ന രുന്നില്ല. 

ഗിയാക്കോമാ പടിവാതില്ക്കല് എ, 

ത്തിയെന്നു കേട്ടപ്പോഗ ഫ്ഠാന്സി 
സിന്൯് സന്തോഷമായി, അദ്ദേഹം പ, 

ഞ്ഞു, *ഗിയാക്കോമായെ ഇവിടെക്ക് 
അയച്ച ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും 

വന്. അവളെ അകത്തേക്കു വിടുക.. 
സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമം 

സഹോദരനായ ഗിയാക്കോേമയെ ബയ. 

ധിക്കുന്നതല്ല,” 

നിയമത്തിന്െറ മുനയില്. തൂങ്ങുന്നു: 
ചിലരെ അതു” അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കണംം: 
എങ്കിലും ആരും എതിരു പാഞ്ഞില്ലം 

പട്കിവാതില് തുഠന്നു കൊടുത്തു. സ്ന്നേ 

ഹമയിയായ ആ മഹതി ഫ്ഠാന് സി 
സ് കിടക്കുന്ന മുഠിയിലേക്ക് ഓടിയ: 
ണഞ്ഞു, ഫ്ഠാന്സിസിനെ കണ്ടു് 
അവര കിടക്കയ്ക്കു സമിപം മുട്ടിഷേല്്: 

വിണു, അദ്ദേഹത്തിനെ പാടത്താിങ്കം 
ലുളള കിടക്കവിരിയില് മുഖം മഠച്ചും- 

അവസാനഘട്ടം വരെ താന് അദ്ദേഹ 
ത്തെ വിട്ടുപിരിയാന് ഭാവമില്ലെന്ന് 
ഗിയാക്കോമ നിരബന്ധം പിടിച്ചും തം 

ന൯െഠ മരണദിനം വരെ തെയ 
ക്രടെ പാത്തു കൊള്ളുന്നതിന് ഫ് ഠം. 
ന്സിസ് അനുവാദം നല്കി. 
ആ മഹതി ഇന്നും അദ്ദേഹത്തോം 

ടൊന്നിച്ചണ്ടു'. ഫ്ഠാ൯ന്സിസിന്െയ 
മരണശേഷം ഗിയാക്കോമ അസ്സിസ്തി 

യില് തിരിച്ചു വന്നു, തനെ ജീവിതം 
വും ധനവും ഫ്ഠാന്സിസ് ആരം. 

ഭിച്ച പ്രപത്തനങ്ങഗക്കായി സമര്പ്പ൯ 
ചു. അസ്സ്സീസ്സിയില് വച്ചു് ഏലിയാസ് 

ലിയോയേയും ഫ്ഠാന്സിസിന്െ൭മ. 
ആദര്൪ശങ്ങളോട്ട് ക്രറു പുല൪ത്തി ജ് 

വിച്ച മഠറു സഹോദരന്മാരെയും പീ 
ഡിപ്പിച്ച കാലത്തു് ഗിയാക്കോമാ ആ: 
വര്ക്കു" ഒരു താങ്ങും തണലുമായാിരു 
ന്നും ലിയോക്ക് ഒരു കുപ്പായം ധാഞ്ഞുഃ 
ന്നതിനുവേണ്ടി ഗിയാക്കോമാ ആരില്: 
നിന്നോ രണ്ടു പവന് വാങ്ങിയെന്ന 
കാണിക്കുന്ന ഒര രേഖ ഇന്നും. 

സ്മൂക്ഷിചിട്ടുണ്ടു', ഫ്ഠാന് സിസ്ധി 
ന്രൊ മരണ ശേഷം 00 വര്ഷം കു. 
ഗിഞ്ഞ് ലിയോ മരിക്കാന് കിടക്കു. 
മ്പോശ്യബ്രദര് ഗിയാക്കോമാ എന്നൊരു 
വ്ൂഭ്ധ അടുത്തിരുന്നു തലയണ ത്ത 

(ശേഷം 10-ാംപേജ്ടീല്) 



ഞായ൪ . 81 2 8 

തിങ്കള് 12 29) 

ചൊവ്വ ി 30 
ബുധന് 19 1 
വ്വാഥം 15 റ 

വെള്ളി ]6 റ 
ശനി ന് ഴി 

11090 10 11% 10 
പട്ഠായ, റ ന൦ ॥ ട൦േട 0൭ 1൫൨൧ 

സസ: 021 14070 1൩൨൭5 00൩൦07 ധയട1ട00 
1൭ റിയ 6ച്ന 21൩൧൦016ട 102 2൧011- 
കേന അബ്ബ ൦൦ 1൩൨൦ബടലിഴടട 076 
സു വ് മ ടന ൩ ഖിയ ൦ 1൦, 

12% ൨൧ ദ്൦ ലിസമട 1ലഴഗട 0 ഡട ൦ 
ൂധയ൦ട0ഠ൩ ൩0൭ 1൨05൦ ൧൩൨ലിടെ ൧൦ 1൩ 
20 (0 0൦ ൧൧0011൭0. 

൧151൨0൧൧ 11൦. ൽ 

111 (101 
നടുക്കടലിലെ സുരക്ഷിതത്വം 
ജീവിതസൌഭാഗ്യത്തേപ്പഠഠി യു കള 

ഒരുഠപ്പു എല്ലാവരും അഗ്രഹിക്കുന്ന 
ഒന്നാണ്. എമേഴ്സണണ്൯ പഞ്ഞി 
ട്ടുണ്ട്. "നമ്മില് പലര്ക്കും പ്രാര 
ബ് ധങ്ങളെല്പാം വിട്ട്” എവിടെയെ 
ക്കിലും സ്വസ്ഥമായി, അല്ലലുകളില് 

അിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞുസുരക്ഷിത ബോ 

ഡ്ത്തോടുക്രടി താമസിക്കണമെന്നാഗ്ര 

ഛഹമുണ്ടു . എന്നാല് നമ്മുടെ പ്രത്യാ 
ശയ്യം രക്ഷയ്യം ഇരിക്കുന്നതു നമ്മൃടെ 

അനിശ്ചിതമായ പ്രാരംബ് ധാവസ്ഥ 
യിലാണു"ം കഠച്ചു വിസ് മയജനക 
മായിത്തോന്നാവുന്ന ഒരഭിപ്രായമാണി 

തരം എന്നാല് ജിവിതത്തിന്െഠ അ 
അനിശ്ചിതാവസ്ഥ പലരേയും പച്രധത്ത 

ത്തിലേക്കും, ഉത്സാഹവൂര്വ്വമായ യ്ര 

വര്ത്തനത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നുണ്ടു”. 
ത്മ നിശ്ചിതത്വവും അരിക്ഷിതബോധ 

വും പലരുടേയും ജീവിതാനുഭവങ്ങളി 

ത അനുഗ്രഹപ്രദമായി ഭലിച്ചിട്ടുണ്ടു 
ഭൌതികമായ സുരക്ഷിതബോധത്തി 

ല് മതിമാഠന്ന ഒരു മനുഷ്വന്൯െഠ ഉപമ 

മയേശുക്രിസ്മു പഠഞ്ഞതു വിം ലൃക്കോ 

സിന്െഠറ സുവിശേഷത്തില് വിവരി 

ച്പിട്ടുണ്ടു , ഉണ്ടായിരുന്ന നെല്പഠക 
2൦൪൦ പോരാതെ വന്നപ്പോഗ പൃതിയ 
കടുപ്പുകഗള് തീത്തു അവയില് ധാന്വം 

നിഠച്ചു. "മനുഷ്യ! തിന്നുക. കുടിക്കു 
ക് എന്നു പഞ്ഞു അവന് സുര 
ക്ഷിതബോധത്തില് അഹങ്കരിച്ചു. എ 

ന്നാല് ദൈവം അവനെ മൂഡ്ഥാ! എന്നാ 
രന വിളിച്ചത്, ധനവും പ്രതാപങ്ങ 

] ൦ സുരക്ഷിതത്വം നല്കുന്നുണ്ടോ? 

ചര്ച്ചുവിക്കിലി 

രോഗത്തില് നിന്നും മരണത്തില്നി 
ന്നുമൂമള സുരക്ഷിതബോധം ധനം ന 

തകഷമോ? ധനം വരഭ്ധിച്ചുചരുന്തോവറും 

ഉള്ളതു സ്മൂക്ഷിക്കാ൯ന്തന്നെ ക്രട്ടതല് 
വേണമെന്നുള്ള ഒരു അനുഭവവൈചി 
ത്ര്വത്തിലാണു പലരും ചെന്നു ചാട 
ന്നതു്. ഇങ്ങനെ പഠഴയുന്നതുകൊണ്ടു 
കഷ്ടകാലത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും കരു 

തിവെയ് ക്കുന്നതു തെററാരണു” എന്നത്ഥ 
മില. 

അവനവടെഠ സമയവും പണവും 
ലക്കില്പാതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടു “അന്വ 
രുടെ സഹായം പ്ൃതിക്ഷിച്ചനടക്കുന്ന 
വനേയും കളപ്പുരയില് ക്രട്ടിവച്ചവനെ 

ദൈവം വിളിച്ചതുപോലെ *മൂഡ്ധാ?എ 
നനു വിളിച്ചേക്കാം, ഭാവിയേപ്പഠഠി 

യുളള അരക്ഷിതബോധത്തിന്െഠ ഉല് 
ക്കണ്ണമൂലം ഹൃദയം വെത്തുരുകന്നവരു 
ടെ കായ്യത്തില് ഒരു ആശ്വാസമായി 
രിക്കും ക്ഷേമരാഷ്ട്ങ്ങളില് ഏര്പ്പെടു 
ത്തിയിരിക്കുന്ന സോഷ്യല് ഇന്ഷ്വഠ 
ന്സ്പ് പഭ്ധതികശ. മനുഷ്യൻ പര 
സ്രുരം സഹായിക്കുന്നതില് നിന്നു ജു 

നിക്കുന്ന സുരക്ഷിതബോധം ആഗ്രഹ । 

ക്കത്തക്കതായിരിക്കാം, എന്നാൽ യേ 

ശുക്രിസ്കവിന്െയ ഉപമയിലെ പ്രധാ 
. നപാഠം സുരക്ഷിതബോധം മനുഷ്യനു 

ണ്ടായിരിക്കരുതെന്നുളളതല്പം ധനത്തി 
ല് ആ ബോധം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തു 

ന്നതിലുള്ള. മൂഡ്ധതയെയാണു കത്താവു 
വിശദമാക്കുന്നതു”, ഭാതികമായ അ 
ഭിവൃദ്ധിയൊ., സൈനികസ ന്നാഹങ്ങ 

ളടെജും. യൃദ്ധക്കപ്പലുകളടെയും ആധി 

ക്യമോ ഒരു രാജ്യത്തിനും സുരക്ഷിത 

ബോധം നല്കിയിട്ടില്ല. ആഠറം 

ബേംംബൃണ്ടാക്കിയവരാണു് ഏററവും 
ഭയവിഹ്വലരായിക്കഴിയുന്നതെന്നു കാ 

നെന്നതു വളരെ വിചിത്രമായി തോ 

ന്നാം, പക്ഷെ പരമാര്ത്ഥം അങ്ങ 

നെയാരു. ബ്രിടീഷ് നാവിക പാര 
മ്പയ്യത്തിനേഠയും ധനശക്തിയുടേയും 
ശാസ്ത്രിയവിഞ്ഞാനത്തിനേഠയയം അഭി 

മാനസ്മുംഭമായിരുന്ന അതിഭീമമായ 
*ടൈഠഠാനിക്കു? കപ്പല് വെള്ളത്തി 

ലിഠക്കിയപ്പോഗ ദൈവംവിചാരിച്ചമ 
ലും ഈ കപ്പല് മുക്കാന് സാധിക്കയി 

ല്ലെന്ന് ആരോ പഠഡുകയുണ്ടായിം 

പലരും അതു മനസ്സില് വിചാരിച്ച 

തേ ഉള്ളൂ, അതിന്െറ പ്രഥമസമുദ്ര 

യാത്ര്രയില്തന്നെ മഞ്ഞുകട്ടയില് മുട്ടി 

മനുഷ്യന്െറ ആ അഅ്ജതനേട്ടം കട 

ലില് താരെ. മനുഷ്യന്െഠ സുരക്ഷി 

തബോധം ധനസമുദ്ധിയില് നിന്നാ 

അേത്ഭവിക്കേണ്ടതെങ്കില് അമേറിക്കയി 

ലും യൃോപ്വന്രാജ്യങ്ങളിലുമാണു് 
അതു പ്രക്ടമാമേണ്ടമ്കക്ം അവിടെ 

കുംഭം 2. 

തീരെ കാണുന്നില്ലതാനും. ഈശ്വരഃ 
നൂഗ്രഹത്തികന്ഠ മാനദണ്ഡമായി ധൃ 
നപ്രതാപങ്ങളെ വീക്ഷിക്കാവുണ്ടു് 
മഹാനായ ബേക്കണ് പഠഞ്ഞിട്ടുള്ളതു”* 
"അഭിവൃദ്ധി പഴയനിയമത്തിലെ. ഒര. 
നുഗ്രഹലക്ഷണമാണു”?” എന്നാണു. 
മനുഷ്യന്െറ ചിന്താഥതിയില് യേശ്തു 
ക്രിസ്പ വരുത്തിയ വപ്പ് ളവകരമായ 
പരവര്ത്തനം, 0 വിം പൌലൂസു അ 
പ്പോസ്പലനെഠ, വാക്കുകളില് പ്രതിഫ 
ലിക്കുന്നുണ്ടു്.? മനുഷ്യമനസ്സിന് ആ 
തീതമായ ദ വത്തിഒന്െഠയ 
സമാധാനം” ആണു” മനുഷ്യനെഠ 
സുരക്ഷിത ബോധത്തിഒന് ൭ 
അടിസ്ഥാനം.. ദൈവത്തിന്െറ സ്റ്നേ 
ഹത്തിലും കരുണാമസ്റപണമായ സംര 
ക്ഷണയിലും വിശ്രമിക്കുന്ന സുരക്ഷി 
ത ബോധമണേതു്, സങ്കീത്തനക്കാരന് 
പലദഭപ്പാഴ്ണംം പരാതിപ്പെടുന്ന ഒരു കാ 

ര്യമാണു. മനസ്സിലാക്കാന് കഴ്യാത്ത 
ഒരു പ്രശ്നമായി സങ്കീരത്തനത്തില് 
പലപ്ലോശ്രര കാണുന്ന ഒരു തത്വമാണ 
തും എന്തുകൊണ്ടാണു് ധനസമുഭ്ധി 
കഗ ദുഷ്ടന്മാരെയും അന്വായക്കാതെ 
യൂം ആശി ളേഷിക്കുന്നതു” എന്നാണ് 
ആ പ്രശ്നം. വളരെ ചുരുക്കമായി മാ 

ത്രമെ നന്മയുള്ള വര്ക്കു ആ അന്മഗ്ര 
ഹം ചെന്നു ചേരാറുള്ളൂ., യേശൃുക്രിസ്മു 
വിനെഠ കുരിശ്” അന്ുഗ്രഹത്തിന്െഠ 
വിക്ഷണഗതിയില് ഒരു സമൂലപരിവ 
രത്തനം വരുത്തിം ആദ്യസഭയിലെ 

ക്രിസ്മ്യാനികശ ധനാഭിവ്ൃഭ്ധിക്കു കീ 
രത്തിമാന്മാരായിരുന്നില്പ. ജീവിത 
വൈഷമ്യങ്ങഗക്കു ധനസമൃദ്ധി നല് 
കുന്നു പരിഹാരമല്പ അവര് കണ്ടതും. 
അവര്ക്കുണ്ടായി രഭന്ന വസ്വകകമ് ത 
ന്നെ മഠവള്ളവര് അപഹരിച്ചപ്പോഗ് 
അവരുടെ നിധി സ്വര്ഗ്ശത്തിലാണെ 
ന്ത് അവര മരുപടി പറഞ്ഞു, പീഡ 
യൂം മരണവധ്ൃയര കപ്പലപകടവ്യം ഒന്നും 
ക്രിസ്കവ മുണ്ടായിരുന്നു സുരക്ഷിത 
ബോധത്തിനു ഭംഗം വരുത്തിയില്ലം 
അവയിലെല്ലാം അവര് പ്രകടിപ്പിച്ച 
ആനന്ദാന്ഭൂതിയുടെ തിരതല്ലലാണു”* 
ക്രിസ്മമാ൪ഗ്ഗത്തിനന്െഠ മണിദീപമായി 
പ്രശോഭിച്ചതു , യേശുക്രിസ്മ നല്കു 
ന്ന സുരക്ഷിതബോധം മഠൊാന്നിനും 
നല്കുവാന് കഴിയുന്നില്പ. വ്യക്തിക 
മഠ സഭയും സമുദായവ്യം രാജ്വവ്യ൦ 

അവിടെ സുരക്ഷിതത്വം കാണണംം 
സമുദായക്കേസില് തോഠ൮ പോയാല്. 

നമ്മടെ സ്ഥിതിയെന്തെന്നു പരിഭ്ൂമി 

ക്കുന്ന പലരേയുംകാണൊംം കൊട്ടങ്കാ 
റ൮ുകഗ അടിക്കുമ്പോഗ കര ചേര്ന്ന 
നില്ക്കാതെ കുപ്പലുകഗ നടുക്കടലി 

ലക്കു മാറുകയാണു ക്രട്ടതല് സുരക്ഷി ; 
ൂ 



ആം നി 

പര ടടം ൯൭ 

മാര്ച്ചു 11 ചര്ച്ചുവീക്കിലി 

26നഠന [007 ൦ ടല) 

ആത മ സമര്ച്ഛനവും ര്യാഗസന്നദ്ധതയുമി 
ല്ലത്ത ക്രിസ്ലാനഗമനം. 

(എം ഠി.) 

"നിങ്ങളില് ആരെങ്കിലും ഒരുഗോ 

ച്യരം പണ്വാന് ഇച്ഛമിച്ചാല് 

ആദ്വം ഇരുന്ന് അതു തിരപ്പാന് വക 
യ്യണ്ടോ എന്നു കണക്കു നോക്കുന്നില്ല 
യോ: അല്ലെങ്കില് അടിസ്ഥാനം ഇട്ട 

ശേഷം തീര്പ്പാന് വകയില്ല എന്നു 
വന്നേക്കാം. കാണുന്നവര് എല്ലാം ഈ 
മനുഷ്യന് പണിവാന് തുടങ്ങി, തീര 
പ്രാനോ വകയില്ല എന്നു പരിഫസി 

ക്ഒമല്ലോ,” 
(വി, ലൂക്കോസ് 84: 28-30) 
"അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളില് ആ 

രെങ്കിലു, തനിക്കുകൂള തൊക്കെയും വിട്ട 

ചിരിയുയന്നില്ല എങ്കില് അവന്നു” എ 
ഒ൯ഠ ശിഷ്വനായിരിപ്പാന് കഴിക 
യില്ല.” 

(വി. ലൂക്കോസ്. 14: 33) 
ക്രിസ്കവി നെ അനുഗമിക്കുക എന്നു 

കള; വളരെ ഗൌരവമേറിയ ഒരു കാ 
ര്യമാണ്. ശരിയായ ആലോചനയും 

കണക്കക്രട്ടലുമില്ലാതെ അതിനിഠങ്ങി 
ത്തിരിക്കുനനതിന്െഠ അനാശാസ്വത 

യെയാണു് മേല് ഉദ്ധരിചചിട്ടുളള ഉപ 
മയില് കര്ത്താവു ചൂ ണ്ടിക്കാണിക്കു 

ന്നതു. ഈ ഉപമയുടെ സന്ദര്ഭം 

29-27 വാക്യങ്ങളില് കാണാം, ഏ 
യിയ പുരുഷാരം അധനോടകുടെ 

പോകുമ്പോഗ അവന് തിരിഞ്ഞു അ 
വരോട്ട പഠഞ്ഞതു: എന്െഠ അട്ട 

നത്. കവും പിശവും 

വന്നു്” നാം ഇതുവരെ സുരക്ഷിതമെന്നു 

കരുതിയിരുന്ന അടിസ്ഥാനങ്ങഗാ ഇള 
കുമ്പോഗാ നടുക്കടലിലെ സുരക്ഷിത 
തത്വത്തിനു ധൈയ്യപൂര്വം ജീവിതക്കു 
പ്രലിന്െഠ നംക്രരമഴിച്ചുവിടാന് ന 
മില് എത്രപേര് തയാറുണ്ടു 2 പീഡ 
നങ്ങളും ആപത്തുകളും നിഠഞ്ഞ സു 
.ദീരഘമായ ജീവിതത്തിന്െഠ അവ 
സാനത്തില് പൌലൂസ് അപ്പോസ്യോ 

ലന് പാഞ്ഞു: "ഞാന് ആരെയാണു" 
വിശ്വസിച്ചതെന്നെനിക്കറഠി യാംം 

ഞാന് അവനില് സമരപ്പിച്ചതെല്ലാം 

അന്ത്യനാഗ വരെ സ്തൂക്ഷിക്കുവാന് ക 
അത്തു വനാണു” അവനെന്നു” എനി 
ക്ക ബോഭദ്ധ്യമുണ്ടു”.?” 

അവനില് സമര്പ്പിച്ചത്”? നാം 
രെയാണു വിശ്വസിച്ചത്? 

ത്ആ 

നാം എന്താന്ന് 

ക്കല് വരികയ്യം അപ്പനെയും അമ്മ 
യെയും ഭാര്യയെയും മക്കളേയും സ 
ഹോദരന്മാരെയ്യം സഹോദരികളെ 

യൂം സ്വന്ത ജീവനെയ്യംക്രടെ പകെ 
ക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നവന്ന് എന്െഠ 
ശിഷ്വനായിതിപ്പാന് കഴികയില്ല.” 
നമ്മൃടെ കര്ത്താവു” '” യെരുശലേമി 
ലേക്കുള്ള തന്െഠ യാത്രാ മഭ്ധ്വേ ആ 
ണു് ഈ വചനങ്ങള് ഉച്ചരിച്ചതര്, 

അനേകം ആളുകള് തൌ യാത്ര 
യില് തന്നെ അനുഗമിച്ചു, എന്നാല് 

ആ യാത്രയുടെ അന്ത്യം എന്തയോിരിക്കു 

മെന്ന് അവര് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. വി 
ശ്വസ്മതയോടുക്രടി അവസാനത്തോളം 
തന്നെ അനുഗമിക്കുവാന് എത്രമാത്രം 
ത്യാഗവും സഹനശക്തിയും ആവശ്യ 

മായിരുന്നു എന്നു താന് അവരെ മന 
സ്ത്രിലാക്കുവാന് ശ്രമിക്കയാണ്. സ്വ 
കുട്ടംബാംഗങ്ങളെപ്പ്പോലും ഉപേക്ഷി 

ക്കുവാന് തയ്യാഠില്ലാത്തവ൪ക്കു തന്െഠ 
ശിഷ്വന്മാരായിരിപ്പാന് കഴികയില്ല 
എന്നു പഠഞ്ഞതില് നിന്നു് കര്ത്താവു 

കട്ംബബന്ധങ്ങളെ നിസ്സാരമായി ക 
രുതി എന്നു വിചാരിക്കുന്നതു ശരിയാ 

യിരിക്കയില്പ, എന്നാല് ക്രിസ്കവി 
നോടുടകള ബന്ധം എഖ്പാ കുട്ടംബബന്ധ 
ഞ്ങളെക്കാശ ഉപരിയും പ്രാഥമികവു 
മാണെന്നുളള. പരമാര്ത്ഥം താന് ചൂ 
ണ്ടിക്ഷാണിക്കുകയാണ്' , ക്രീസ്കവിനു 
വേണ്ടി സ്വന്ത നലം ബബ 
ലി കഴിക്കുവാന് ക്രിസ്മുശിഷ്വന് ത 
യ്യാഠായിരിക്കണം എന്ന താന് പവ്വക്യ 
മാക്കുന്നും സ്വന്ത ജീവനേക്കാഗ ഉപ 
തരിയായി ആര്ക്കും ഒന്നും കൊടുക്കുവാന് 
കഥിയുന്നതല്പല്ലോം ഇത്ര വലിയത്വാ 

ഗം മനുഷ്വനില്നിന്നാവശ്വപ്പെടു 
വാന് ദൈവത്തിനല്ലാതെ മനുഷ്വനു 
സാഭ്ധ്യമല്പല്പോ. ഒരു മനുഷ്വന് അ 
തിനു ധൈര്യപ്പെടുകയുയമില്പം യേശു 

ക്രിസ്മുവിന്െഠ ദിപ്യത്വത്തിനു” ഇതു 
തന്നെ ഒരു വലിയ തെളിപാടന് . 

മനുഷ്യനെ പരിപൂര്ണ്ണ ആത്മസ 
മ൪പ്പണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന കര്ത്താവു” 
ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയില് പിതാ 
വായ ദൈവത്തിനു പരിപൂ൪ണ്ണുമായി 
സ്വയം സമര്പ്പിച്ചു എന്ന പരമാത്മ 
വും നമുക്കു വിസ് മരിച്ചുക്രടാ. പ്വി 

ഗ് 

താവിനെഠ ഹിതാനുസരണം സ്വന്ത 
ജിവനെപോലും താന് ബലികഴിച്ചു. 
താന് ചെയ്തതിലപ്പഠമായി യാത്തെരു 

ത്യാഗവ്യം തൌ ശിഷ്യന്മാരില് 

നിന്നു താന് ആവശ്വപ്പെടുന്നില്ല. അ 
താണു ക്രിസ്കവിനന്െഠ ദ്ൂഷ്ടാന്തശാഹാ 
ത്മ്ംം അതു മാത്രമല്ല, ദൈവമെന്ന 
നിലയിലും താന് സ്നേഹിക്കുന്ന മനു 
ഷ്യനു വേണ്ടി തനിക്കുക്ളതു മുഗ്യവനും 

തന്നെത്തന്നെയും ദാനം ചെയ്യുകയല്ലാ 
തെ മഠെറഠാരു മാര്ഗ്ഗവ്യം തനിക്കു 
സ്വീകാര്വമായിട്ടില്ായിരുന്നു. പരി 
പ്ൂ൪ണ്ണ സ്നറേഹമുളകിടത്തു പരിപ 

രണ്ണ ആത്മസമര് പ്പണധ്യം ഉണ്ടായി 
രിക്കും: സ്നേഹത്തിനു മവ൮വിലയായി 
സ്നേഹമല്പാതെമഠെറഠാന്നും കൊടുത്താല് 
മതിയാകയില്ല, ദൈവം സ്നേഹമായതു 
കൊണ്ടാണു” മനുഷ്യന്െഠ സ്നേഹം 
താന് സരപ്വോപരി ആഗ്രഹാിക്കുകയ്യം 
ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതു”. ക്രി 
സ്മുവിനെ അനുഗമിക്കുവാന് നമ്മില് 
പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവാംം എ 
ന്നാല് അതിനുള്ള വിലകൊട്ടക്കുവാന് 
പലരും തയ്യാറില്ല. അങ്ങനെയുളള 
വര് കണക്കുക്രട്ടാതെ ഒരു വലിയ ഗോ 
പുരം പണിയയവാ൯തുടങ്ങുന്ന ആളെ 
പ്പോലെയാണു”. അടിസ്ഥാനം ഇട്ടു 
പണി കുഠെ പുരോഗമിച്ചതിന്െഠ 
ശേഷമാണു് പൂര്ത്തിയാക്കുവാന് 
മാത്രം വകയില്ല എന്നു് അറിയു 
നാതു”, ഗോപുരം പണിക്കാരന് എല്ലാ 
വരുടെയും പരിഹാസപാത്രമായിത്തീ 
രുന്നും 

ക്രിസ്മവിന്െഠ മാര്ഗം ഇട്ടങ്ങിയ 
താണു”, അലസന്മാരും സുഖലോലു 
പരും സ്വാത്ഥന്മാരുമായ എല്ലാവക്കും 
ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും 
ഒരുപോലെ സുഖമനുഭവിക്കുവാന് 
പര്യാപ്യമായ ഒരു വിശാലമാര്ശ്ഗു 
മായി ചിലര് ക്രിസ്മരീയമാ൪ഗ്ഗത്തെ 
തെഠററിദ്ധരിച്ചു” അവലംബിക്കാറുണ്ടു”. 
അവര് നിരാശയിലും നാശത്തിലുമ 
ല്വാതെ ചെന്നെത്തുകയില്ല. ലോകച്പ 
കാരമുള്ള. അനുഗ്രഹപ്രാപ്യിക്കും മത 
ത്തെ ഒരു മാര്ഗ്ഗമായി സ്വീകരിക്കുന്ന 
മനോഭാവം ക്രിസ്തീയമല്പം പഥയനി 
യമകാലത്തു” സമ്പല്സമുദ്ധി ദൈവാ 
നൂഗ്രഹത്തിന്െഠ ഒരു പ്രത്വക്ഷലക്ഷ 
ണമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നും ഇ 
പ്പോഴും അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നവ 
രണ്ട് , മഠെഠഞ്തെല്ലാം ദൂഷ്യങ്ങളും 
ദൃരിതങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ധാരാജം 
പണവും വസ്പവകകളും ഉള്ള മനൂ 
ഫ്യനെ ലോകം ഭാഗ്യവാന് എന്ന് എ 

ണ്ണൂന്നു, എന്നാല് ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ട 
പ്രരടും അതില്തന്നെ 1 തിന്മയല്ല [7 



ച൪ ചൃവിക്കിലി 

ക്രൈഡ്യുവലോേകവാരത്തമളും കറിപ്പ,കളും 
(കെ. വിം മാമ്മന് ബി, ഏം) 

അടുത്ത അഖിലലോക സഭാസമ്മേ 

ളനം ഏതെങ്കിലും ഏഷ്യ൯രാജ്യങ്ങളുി 

ആവച്ചു (മിക്കവാ൮വം സിലോണില് 
വച്ചു) നടത്തുന്നതിനാണു” ഇത്തവണ 

ആസ്റ്രേലിയായില്വച്ച ചേരന്ന സഭാ 

ക൯ണസില് എക് സികൂടിവ് അഗ്ര 

ഹാക്കുന്നതു്. എക്സികൂടിവിനന്െൊ 

അടുത്ത സമ്മേളനം ഹംഗറിയിലെ 

ബ,ഡാപ്പെസ്റ്സിനടുത്തുമള. മര്രഹാജാ 

യിര ക്രടടന്നതിനും തീരുമാനിച്ചും 

വര്ണ്ണുവിവേചനത്തിനെതിരായി അ 

മേരിക്കയിലെ സുപ്രിംകോടതി തുട൪ 

ചയായി ചെയ്തിട്ടുള്ള. തീരുമാനങ്ങളെ 

വ൪ഗ്രവര്ണ്ണുഭേദങ്ങശക്കത തമായ മാ 
നുഷിക സമത്വത്തിലേക്കുള്ള സന്തോ 

ഷവൂര്൪വ്വമായ കാത്വയ് പ്പുകളുംണെ 
ന്നു പാഞ്ഞ് ഒരു പ്രമേയരൂപേണ സ 
സന്തോഷം സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, 

മാഡ് ഠിഡിലെ (സ്റ്റെയിന് ) പ്രോട 

സ്റ്റന്൨൮ യൂണിയന് തിയോളജിക്കല് 
സിമ്മനാരി സ് പെയിനിലെ കദ്ത്താ 

ലിക്കാ അധികൃതര് അടച്ചു പൂട്ടിയതു' 
മതസ്വാതന്ത്ര്ത്തിനു നേരെയുള്ള അ 

തിഗഥൌരവത്രമായ ലംഘനമാണെ 

നുംകാണ സിത തിരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു, 

കൊളംബിയാ 
പാരമിഠ ഡിസ്ത്രിക്ലിലുള്ള. ഒരു 

പ്രോടസ്ത്റുന്വു ചാപ്പല് ഒരു സംഘം 

മതഭ്രാന്തന്മാര തി കത്തിച്ചു നശിപ്പി 
ച്ചിരിക്കുന്നു. 10948-_നു ശേഷം 400 

പ്രോടസ്റ്റന്൨൮ ദേവാലയങ്ങഗ അഗ്നി 
ക്കിരയാക്കപ്പെട ട്ടണ്ടു 

സ്സിലോണ് 

ചൃതാട്ടം ഭാഗ്വൃക്കുഠികഗ എന്നി 
വ മൂലമുളള ചൂഷണത്തെ. സിലോ 

ണിലെ മെതഡിസ്ത്റ ചര്ച്ച് സിന്ന 

ഡ് ഉല്ക്കണ്ണയോട്ടക്രടി വിക്ഷിച്ചിരറു 

ദദവപ്രസാദമ।ല്പായ്മയയുടെ ലക്ഷ 
ണവുമല്ല. പ്രത്ൃ,ത; ദൈവത്തോടു 
ക്രടുതത അടുത്തുജിവിക്കുന്നവര് അ 
വയെ സ്വയം കൈവരിക്കുകയും സ 

സന്തോഷം സ്വികരിക്കുകയും ചെയ്യാ 

വണ്ട് . ദൈപത്തോടടക്രടെയും ദൈവ 
ത്ത നുവേണ്ടിയും അന്നഭവിക്കുന്ന ദാ 

തിദ്രയവും കഷ് ടതയും ദൈവത്തെ മാ 

നനുമക, സുഖസസ്പത്തുക്കളേക്കാശ ഏത്ര 
യോ അനുഗ്രഹകരമാണു്. 

സ്വയസ്നേഹവും ദ്രവ്വാഗ്രഹവും ആ 
ത്മനാശത്തിശു വഴിതെളിച്ച അ 

നേകം ജൂദീവിത ദ്രഷ് ടാന്തങ്ങളെ 
വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തില് നാം കാ 
ണുന്നും യൂദാ ഇസ്ത്രേ്യാത്താ തന്നെ 
അതിനെ മകുടോദാഹരണമാണ്ട് . 

വിം പാലൃസിന്െഠ സഹവ്രവത്തക 
നായിരുന്ന ദേമാസിന്െഠ ചരിത്രം 
ശ്രദ്ധേയമാണ്, ശിഷ്യത്വത്തിനാവ 

ശ്വമായിരുന്ന ത്വാഗസന്നുദ്ധതയില്ലാ 

തെ, അഥവാ *കണക്കുക്രടടാതെ” ക്രി 
സ്യവിനെ സേവിക്കുവാന് ഇറങ്ങിപ്പു 

പ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്വനായിരുന്നു ഭേ 

മാസ് . അയാള്ളെക്കുഠിച്ചു വി, പനല്ൃ 

സിഒെഠ ലേഖനങ്ങളിലുള്ള രണ്ടു 
മൂന്നു സചനകശ അയാളുടെ അധ: 
പതനത്തെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നുണ്ടു”. 

"ക്രിസ്മയേശുവില് എനൌൊ സഫ 
ബഭ്ധനായ എപ്പഫ്ഠാസും എന്െഠ 
ക്രട്ടവേലക്കാരനായ മക്കോസും അരി 

സ്കക്കോസും ദേമാസും ലൂക്കോസും 
നിനക്കു വന്ദനം ചെൊടുന്ത.” (ഫിലെ 

മോന്) 29, 23.) 
ദേമാസിനെയും ലൃഛക്കോസിനെയും 

കുഠിചൂളഭ പ്രസ്ലാവനയില് അപ്പോ 

സ്മൂലനു” അവരോടു ണ്ടായിരുന്ന ബന്ധ 
ത്തിനു എന്തെങ്കിലും പൃത്വാസമുണ്ടാ 

യിരുന്നതായി തോന്നുന്നില്ലം എന്നാല്. 
കൊലോസ്വര്ക്കുള്ള ലേഖനം നോ 
ക്കുക. "വൈദ്യനായ പ്രിയ ലൂക്കോ 
സും ദേമാസും നിങ്ങളെ വന്ദനം 

ചെയ്യുന്നു.” (കൊലൊസ്സ്യർ 4.14) 
ലൂക്കോസ് അപ്പോസ്മലനു *പ്രിയ് 
നാണ്ട്, ദേമാസിനെക്കുഠിച്ചു യാ 
തൊരു വിശേഷണവും ചേകുന്നില്ല. 

വണ്ടും തിമോഥെയോസിനുളള 

ലേഖനം. നോക്കുക. *ദേമാസ് ഈ 
ലോകത്തെ. സ്നേഹിച്ചിട്ട് എന്നെ 

വിട്ടുതെസ്സലോനിക്വയിലേക്കു പോ 

യിം"” (2: തിമോഥെയോസ് 4:10) 
ലാരകികതാല്പ്പര്വങ്ങഗ ദേമാസിനന്െഠ 
പിഴ്മാഠഠത്തിനു” ഇടയാക്കി, നല്ല 

ആഗ്രഹങ്ങളോടുക്രടി ആരംഭിച്ച ഒരു 

മന്ദ ഷ്വനായിരുന്നിരിക്കാം ദേമാസ് , 
എന്നാല് ക്രമേണ അധപതിച്ച” അ 

യാഗ അവസാനം ക്രിസ്തുവിനെയും 
ക്രിസ്തുമധര്ശഗ്ശത്തെയ്ും ഉപേക്ഷിച്ചും അ 

യാഗ കണക്ക ക്രടാതെ കെട്ടിടം 

പ്പണി ആരംഭിച്ചു. ശിഷ്വത്വത്തിനു് 

ആവശ്വമായ വില കൊടുക്കുവാന് അ 
യാഗ തയ്യാറായില്ല. നമുക്കും ഇ 
ങ്ങനെസംഭവിക്കാതിതിപ്പാന് ദൈവം 
സഹായിക്കട്ടെം 

വു 

കുംഭം മ 

ക്കുന്നു. ചൃതാടത്തിനെഠ ഭൂഷ്വവശങ്ങ 
ളെപ്പഠഠി മൂന്നു ഭാഷകളില് ലഘ്യലേ 
ഖകശ് അടിച്ചു വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തിനും സിന്നഡ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കു. 
ന്ന. മദ്യനിരോധന പ്രസ്ഥാനത്തെയും 
സിന്നഡ്' സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 

ഇന്ഡ്വയില് പദ്പ്രശ് നങ്ങളെ 
ഗവനണൈന്൨൮ നിയന്ത്രിക്കയാണു കെ. 
ഷ്്രിരിക്കുന്നതു” , ഇ൯ഡ്വയിലെ ഒക്രൈ 

സ്മവസഭകളൊ സിന്നഡൃയകളൊ ഈ 

സാമൂഹ്വനാശത്തെപ്പഠഠി ഒരക്ഷരവും 
പഠഞ്ഞതായി ക്കുന്നില്ല. സാമൂഹ്യ 
സാമ്പത്തിക പ്രശ നങ്ങളു"ലുമള ക്രൈ 

സ്ുവസഭയുയുടെ അനാസ്ഥയും അജ്ഞത 
ഡും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടത്തക്കവണ്ണും 

വളരന്നിരിക്കയാണു. 

സ് ക്കോട്ട്” ലണ്ട് 
സിനിമാ തിയേഠററ൮വകഗ വഴിയാ 

യുള്ള സുവിശേഷ പ്രവരത്തനം ക്ക്സേോ 
ട്ട് ലണ്ടിലെ സഭകളുടെ ഒരുസമീ വ 
പ്രപര്ത്തനമായിത്തിരന്നിരിക്കുന്നു. 

മരണശിക്ഷ 
ബ്രിട്ടനില്. മരണശിക്ഷ നിവൃത്ത, 

ല് ചെയ്യുന്നതിനു കോമണ്സഭ തീരു. 

മാനിച്ചിരിക്കുന്നും ഒരു വലിയ സാമൂ, 

ഹവ പരിഷ് ക്കാരമാണിതെന്നു പല. 

രും പുകഥ് ത്തുന്നുണ്ടു് . "ഞാന് ഒരു 
ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്, എങ്കിലും മരണ 
ശിക്ഷ തുടരണമെന്നാണ് എനെ. 
അഭിപ്രായം” എന്നത്രെ മിം ബട്ട ല൪ 
കോമണ്സില് പഠഞ്ഞതു”. ബ്രിട 
ഷ കണ്സില് ഓഫ് ചരച്ചസും 

ബര്൪മിംഹാമിലെ ബിഷപ്പും ഈ ത 

രുമാനത്തെ സ്വാഗതംചെയ്തിതിക്കുന്നു 

മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ജഡ ജി 
ശ്രീ. പി. ഗോവിന്ദമേനോനും, രാജ 

ഒിയയം മരനേശിക്ഷ നിവൃത്തല് ചെയ്യു 

ന്നതിനു തങ്ങശഗ എതിരാണെന്നു ച്ര 
സ്മാവിച്ചിരിക്കുന്നും മരണശിക്ഷ യേ 

ശുക്രിസ്യവിനെഠ ഉപദേശങ്ങഗക്കെ 
തിരും ദൈവഹിതത്തിനു വിരോധ 

വൃയമാണെന്നാണു” പല സഭാവിഭാഗ 
ങ്ങജും അഭിപ്രായപ്പെടിരിക്കുന്നതു”. 

മാര്ത്തോമ്മാസഭാ സമാധാനം 
ഡോം. സ്ത്റാന്ലി ജോണ്സിന്െയ 

നേതൃത്വത്തില് മാരാമണ് കണ്വന് 
ഷനോടനുബന്ധിച്ചു നടന്ന മാത്തോ 
മ്മാ സഭാ സമാധാനാലോചനകമ. 

ഒത്തുതീര്പ്പിലെത്താതെ പോയിരിക്കു. 
ന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട ചെയ്യപ്പെടിതി' 

ക്കുന്നു. സഭയില് സമാധാനമുണ്ടാക. 

ണമെന്നാണു” ബഹുഭൂരിപക്ഷമാടു കളു. 

ടെയയം അഭിലാഷം. പക്ഷെ അവി 

ടെയും *ദൈവത്തിന്െഠ പൃത്രന്മമ: 
രെന്നു വിളിക്കുപ്പെടാ?"നാളില്ല. 

(ശേഷം 12-ാംപേമങ്ങിതാ), 



. മാര്ച്ച് 11 ചരച്ചുവീക്കിലി 

വേദവായനക്കുറിപ്പമന 
സങ്കീര്ത്തനപ്പ,സ്തകം 

തിങ്കഗ സങ്കീം 22 
ഇതും ഒരു അക്ഷരമാലാഥീതമാ 

ന്. (ഒന്നരയിട യിട്ടു കള വരി 
കശ ഹെബ്ബായ അക്ഷരമാലയിലെ 
ഓരോ അക്ഷരം കൊണ്ടാരംഭിക്കുന്നു. 

. മന:പാഠം പഠിക്കുന്നതിനു” ഇതു വള 
രെ സഹായകമാണല്ലോ). 

ഭക്തിപൂരിതമായ ഒരു ഹൃദയത്തില് 
നിന്നയരുന്ന ഒരു പ്രാത്ഥനയാണിതു”. 
ശത്രുക്കളുടെ പീഡനങ്ങളില് നിന്നു 

. മുകള രക്ഷയ്യു വേണ്ടി ധൈര്യത്തോ 
ട്ടം പ്രത്വാ.ശരയയോട്ടം ക്രടിയാണു് 
സങ്കീര്ത്തകന് പ്രാത്ഥിക്കുന്നതു്. *യ 
ഛഹോവയുടെ നിയമവും സാക്ഷ്യങ്ങളും 

പരിപാലിക്കുന്നവക്ക് അവനറെഠ മാ൪ 
ഗ്ുങ്ങള്ളൊക്കയും ഇളകിപ്പോകാത്ത സ്ന്നേ 
ഹവും ഉറപ്പളള സത്വവുമാകുന്നു” 
. (10.10 പാക്വം). ആരാധനയിലും 
അനൂസരഞത്തിലും ക്രുടി ദൈവവുമാ 
യുള്ള, സമ്പര്ക്കം പുലര്ത്തിക്കൊണ്ടു 
പോകുന്നവരക്കു” ശത്രുക്കളില് നി 
ന്നോ പ്രതിക്രലസാഹചര്യങ്ങളില്നി 
ന്നോ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള പ്ര 
യാസങ്ങളു ണ്ടായാലും, ദൈവത്തിനെഠ 
ഇളുകിപ്പോകാത്ത സതൃത്തിലും വി 
ശ്വാസ്വതയിലും ഉറച്ചു നില്ക്കുവാന് 
സാധിക്കുന്നു എന്നതു” ഇന്നും നമുക്കനു 
ഭവമാകാവുന്ന ഒരു മഹാ സത്യമാണു”. 
ദൈവമേ നിനക്കു സ്മൃതി, സ്രഷ്ടാ 

വേ നിനക്കുസ്കതി, പാപികളോടട ക 
രണ ചെയ്യുന്നമിശിഹാ രാജാവേ നി 
നക്കു സ്മരി. ബാഠറെക് മോര്. 
ചൊല്വാ. സങ്കി. 96, 

സ്വന്തം നിരപരാധിത്വത്തെ ഘോ 
ഷിക്ുന്ന ഈ സങ്കീര്ത്തനം ക്രിസ്മരീയ 
ചിന്താഗതിക്ക് അനുയോജ്യമല്ല. 
ഞാന് തെറ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊ 
ഒട്ട് എന്നെ രക്ഷിച്ച കൊള്ളണമേ? 
യെന്നു പ്രാരത്ഥിക്കുവാന് പാപത്തെ 
പ്ഠഠി പുതിയ നിയമത്തില്നിന്നു പ 
ഠിച്ചിട്ടുള്ള വക്ക് പ്രയാസമാണു, 

ഏന്നാല് രാജ്യത്തെ മുഴുവന് ബാ 
ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പകര്ച്ച വ്യാധി 
യാ ബാധയോ, രാജ്യവാസികളുടെ 
പാപത്തിന്െഠ ഫലമായെണ്ണി, ദുഷ്ട 
ന്മാരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന്െഠ ക്രടെ 
തന്നെയും നശിപ്പിച്ചു കളയരുതേ എ 
ന്നാക്രോശിക്കുന്ന സകങ്കീരത്തനക്കാര 
ന്െറ ഈ പ്രാര്ത്ഥന, ദുഷ്ടന്െഠയും 
നിതിമാന്െറയും ശിക്ഷയും രക്ഷ 
ജും ഈ ലോകത്തില് വെച്ചുതന്നെയാ 
ണ് നടക്കേണ്ടതെന്നുളള ഹെബ്രായ 

ചിന്താഗതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് 
സാധൂ,കരിക്കാവുന്നതാണു' താനും. 

കര്ത്താവേ, പാപമില്ലെന്ന് നി 
ന്െഠ മുന്പില് പഠയയവാന് ബലഹ?് 
നരായ ഞങ്ങഗക്കു” കഴിവില്ലാത്തതു 
കൊണ്ടു, നിന്െഠ ഇളകിപ്പോകാത്ത 
സ്നേഹത്തിലും വിശ്വചാസ്വതയിലും ആ 

ശ്രയിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ നി പാപത്തി 

ല് നിന്നും ശിക്ഷയില് നിന്നും ത 

ക്ഷിക്കേണമേം 

ബൃധന്. സങ്കീ. 27. 
ഒന്നു മുതല് ആവുവരെയുളകൂ വാക്യ 

ങ്ങളില് ക്കാനെന്ന വിശ്വാസവും ധൈ 

യ്യും ഏഥാം പവാക്വത്തോടെ മാഠി 
പ്പോകുന്നതായിക്കാണെന്നു. 

ഇതു് ഇന്നും ക്രിസ്മ്യാനിക്കുണ്ടാകു 
ന്ന അനുഭവമാണു. ഒരു വശത്തു് ന 
മുക്കഠിയാം എഞ്ചഞെല്ലാം ആവത്തുകശ 
വന്നാലും ദൈവം നമ്മെ കൈ വി 

ടടകയില്ലെന്നു പാതാള വാതിലുകഗ 
ക്രിസ്മവില് കഠച്ചു നില്ക്കുന്നവനോ 
ടട്ടക്കുകയില്ലെന്നു*;__പക്ഷേ ജീവിത 
തത്തില് ആപത്തുകളും പ്രയസസങ്ങ 
ളം വരുമ്പോഗ, ഈ വിശ്വാസവും ഉ 
ഒപ്പം, അല്പമൊന്നു പുഠകോട്ടു മാഠിയി 
ട്ട്; പരിഭൂമത്തോട്ടം ഭയത്തോടും ക്രൂ 
ട്രി നാം ദൈവത്തെ വിളിച്ചു് രക്ഷ 

യ്ക്പേക്ഷിക്കുന്നും 

ജീപചിതത്തില് ഇതിന്നു” മുന്പു് 
വലിയ പ്രയാസഘ്ട്ടങ്ങളിലെല്ലാം 
ദൈവം നമ്മെ അത്ഭുതവഹമാം വി 
ധം രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കഠിയാ 
മെങ്കിലും ഒരു പുതിയ പ്രയാസം 

വരുമ്പോഗ ഈ അറഠിവിനെതിരായി 
ത്തന്നെ നാം പരിഭ്രമചിത്തരാകുന്നു. 

എന്നാല് യഥാര്ത്ഥവിശ്വാസമുള്ള 
വനു അവസാനം സാഹചര്യങ്ങളില് 
പ്യത്വാസം വരുന്നതിനു മുമ്പ്തന്നെ 
ഈ പരിട്രമപ്രാരത്ഥനയയുടെ ഫലമാ 
യി ഹൃദയത്തില് സമാധാനം വരുന്നു. 
അവന് സ്വന്തം അന്തരംഗത്തോടട പ 
റയുന്നു, യഹോവയില് പ്രത്വാശ വ 
യ്ക്ക. ധൈധയ്യപ്പെടിരിക്കുക, നിന്െഠ 
ഹൃദയം ാച്ചിരിക്കട്ടെ, അതേ യ 

ഹോവയില് ശരണം വെച്ചു് കാത്തി 
രിക്കുക.” 
ദൈവമേ നിന്നില് ഞാന് ശരണ 

പ്പെടുന്നു, എന്െറ ഹൃദയത്തെ 
ഉഠറപ്പിക്കേണമെ, 

വ്വാഗം സങ്കീ, 88. 
മാവുള്ള വരുടെ പാപങ്ങളെ ഏറു 

പഠയുന്നതാണു” അവനവടെഠ കുഠഠ 
സമ്മതത്തേക്കാമ സുകരമായിട്ടുളളത്. 

൭ 

നീ 

ഉ 

ഇരുപത്തിയാഠാം സങ്കീരത്തനത്തില് 

സ്വന്തം നിരപരാധിത്വത്തെ പ്രകീര 
ത്തിച്ചതു പോലെ ഇവിടെ അന്വരു 

ടെ ദുഷ്ടതയെ പര്ണ്ണിച്ചിട്ട് ഞാനൊ 

ഇതു പോലെയജല്ലാത്തവനായകയാല് 

ഏന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്നാണ് 

പ്രാരത്ഥനം ദേവാലയത്തില് പ്രാ൪ 
ത്ഥിക്കുവാന് പോയ പരീശനേഷും 
പാപിയേയുമാണു”് നാം ഈയവസര 

ത്തില് ഓ൪ക്കേണ്ടുന്നൃഉു. 
എന്നാല് ക്രൈ സ്വമാനദണ്ഡ 

ങ്ങള് വച്ചു് പഴയനിയമകാലത്തുളള. 

വരെ ചിധിക്കുന്നതു” ശരിയല്ല. 0-0 
വരെ വാക്യങ്ങളിചുളകൂ ദൈവാശ്രയ 

വും കൃതജു് ഞതാബോധവും ഇന്നും അ 
നുകരണാ൪ഹമാനു', മാത്രമല്ല, ഏ 
തോ ഒരു സാംക്രമിക രോഗത്തിന്െറ 
ഫലമയോി ചൂറവുമുളള.വര് മരിച്ചു "കു 
ധിയിലിഠങ്ങു*ന്നതു കണ്ടിട്ടും അതു 
ദൈവശിക്ഷയാണെന്നു മനസ്സ്ലക്കോി 
യിട്ടാനു” സങ്കീർത്തനക്കാരൻ രക്ഷ 
യ് ക്കായി താണപേക്ഷിക്കുന്നതു്. ത 
ന്െറ പ്രാത്ഥന ദൈവം കേട്ടിരിക്കുന്നു 
എന്ന ഉറച്ച ബോധത്തോട്ടക്രടിയയളളു 

സ്നോത്രഗാനമാണു' സങ്കീര്ത്തനത്തി 
ന്െറ ഉത്തരഭാഗം, 

ദൈവമായ കരര്ത്താലേ സകല വി 

ധമായ ശിക്ഷയ് ക്കും അര്ഹരായ 

പാപികളാണ് ഞങ്ങളെങ്കിലും നി 

ന്െറ കരുണയാല് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്ക 
ണമേ, ഞങ്ങളേയും ഞങ്ങഗാക്കുകള സ 
കലരേയും ന് കൃപയോടെ കാത്തുര 
ക്ഷിക്കേണമെം 

വെള്ളി സങ്കീ: 99, 
പലസ്തീന് രാജ്യത്തു” ഉഗ്രമായ ഒരു 

കൊടുങ്കാറവ൮് അലറുന്നു, ഇടി മുഴ 
ങ്ങുന്നു മിന്നല് വാഗ വീശുന്നു. പേ 
മാരി ചൊരിയുന്നു, ഭക്തനായ ഇസ്രാ 
യേലുകവി ഇതില് യഹോവയുടെ മ 
ഹത്വമാണു” ദര്ശിക്കുന്നതു”. ഉത്തുംഗ 
ങ്ങളായ ദേവദാരുക്കഗ അടിയൊടി 
ഞ്ഞ് താഥെ വീഴന്നും മലകശ ചി 
യ ക്കുന്നു. മരുഭൂമി നട്ടങ്ങുന്നു. 

ഇതിനെല്ലാം മുകളില് ശാന്തതയി 
ലും ശക്തിയിലും മഹത്വവാനായ യ 
ഹോവാ സിംഹാസനോപരി ഉപപി 

ഷ് ടനായിരിക്കുന്നു. ദൈവപുൃത്രന്മാ൪ 
(ഈ പഭത്തിന്ന് മാലാഖമാർ, സ്വര 
ഗ്രീയ ജീപചികഗ എന്നാണിവിടെയ 
ത്ഥം) സ്വര്ഗ്ശീയമന്ദിരത്തില് ത 
ഒന്ന ആരാധിച്ചു ഹാലേലുയ്യാ പാട്ട 
നും തന്െഠ ജനമായ ഇസ്രായേൽ 
ഈ സരര്വശക്തനന്ൌ സന്നിധാന 
ത്തില് സമാധാനത്തോടുക്രടെ 
കൊളളുന്നു. 

അത് ഭതാവഹശക്തിമാനായ പ്രപ 

നില 



1) 

(9-ാംപേജു” തുടര്ച്ച) 
രുമ്മി മിനുസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു 
വെന്നും മരണശേഷം “അവശ ആ 
സഹോദരന്രൊൌ കണ്ണുകശ തിരുമ്മിയ 
ടച്ലുവെന്നും ഒരു ഐതിഹ്യം പ്രചാ 

രത്തിലുണ്ടു. ഗിയാക്കോമാ മരിച്ച 
പ്പോഗ സഹോദരന്മാര ആ മുതദേ 
ഹം ചെഠിയ സാന്ഫ്ഠാന്സിസ് 
ക്കോ ദേവാലയത്തിലെ മുകങ്കിലുളള 

അശത്താരയുടെ കീഴില് സംസ്ക്ക 
രിച്ചു---അതിനു താഴെ എവിടെയോ 

ഫ് ഠാന്സിസിനെ സംസ്ക്കരിച്ചിരു 

ന്നതായി അവര വിശ്വചസിച്ചിരുന്നും 

എന്നാല് ഏതാനും വരഷം മുമ്പ് 

ഫ്ഠംന്സിസിനെഠ ശവകുടീരം ന 

പീകരിച്ച കെട്ടിയപ്പോോശ ഗിയാക്കോ 

മയയുടെ ഭാതികാവശിഷ്ടങ്ങള് അതി 

ഞ്ചസ്രഷ്ടാവിനെൌ അരുമമക്കളായി 

വിളിക്കപ്പെടിട്ടുളുള നമുക്കും തന്െഠ 
സന്നിധിയില് മുട്ടുമടക്കി തന്നെയാരാ 

ധാിക്കാംം 

ശനി സങ്കീ 30. 

ക്രിസ്മവിന്ദ മുമ്പ് 105-ാമാണ്ടില് 
ദേവാലയത്തിന്റെ പുനഃപ്രതിഷ്റയ്ക്കക് 
ഉ പ ദയാഗിച്ച ഗാനമായതുകൊണ്ടായി 

രിക്കാം ശീരഷകത്തില് ഭവനപ്രതി 
ഷ്ലാഗാനം എന്നു കാനുന്നതു” ., എഴുത 
പ്പെട്ടതു' അതിനു വളരെ മ൯പായി 

രിക്കണംം മരണകരമായ രോഗത്തില് 

നിന്നും അത ഭതാവഹമാംവിധം. ര 

ക്ഷവ്വാപിച്ചതിനുളള, കൃതജു ഞതാര 
പണമാണു” ഗീതം, 

ഇനും അപാരമായ ദു:ഖത്തിലുഴലു 
ന്നവരക്കു' വളരെ സമാധാനമുണ്ടാക്കു 
ന്ന ഒരു ഗാനമാണിത്, വിലാപം 

സസ്ധ്വയിങ്കല് രാപാര്ക്കുവാന് വന്നേ 
ഒടംം പക്ഷേ രാവു നീങ്ങി പ്പാകും 

ഉ ഷസ്തൃദിക്കും , യഹേവാഭക്തനു് 

രോഥത്തിനെഠയും ദു:ഖത്തിനെഠയും 
ഘോരരാത്രിയിലും തന്3ൊ കൃപയാകു 

ന്ന ഉഷസ്സ് പ്രഭാപ്രസരത്തോടുടം ജീ 
വശക്തിലോടടം ക്രടെ ഉദിച്ചുയതമെ 

ന ബോധം സമാധാനദായകമായനു 
ഭവപ്പെട്ടന്നു. എന്നാല് രോഗവും ദ്യ: 
ഖവുമ്ല്ലരാതെ സുഖത്തിലും സകൂദ്ധി 

യിലും കഥിയുന്നതാണു' അപകടകര 
മായ ജീവഫ്ട്ടം. "ഞാന് ഒരുനാളും 
കുലുങ്ങിപ്പോകയില്ല.” (ആഠാം വാ 
ക്വം.) എന്നു തോന്നുന്നതു” അക്കാല 

ത്താണ്. അപ്പോഗ ദൈവം മുഖം 
മഗയ്ക്കുന്നും നാം ഭൂമിക്കുന്നു. 

രക്ഷകനായ ദൈവമേ സന്തുഖത്തി 

ലും ദൃ:ഖത്തിലും നിന്നെയാരാധിക്കു 

വാനും നിന്നിലാശ്രയിക്കുവാനും. നീ 

ഞങ്ങമെെ യോഗ്വരാക്കേണമെ, 
[് ് 

ചര് ുവീക്കിലി 

നു സമിപമൊരിടത്തു മാഠഠി പ്രതി 
ഷ് ഠിക്കുകയുണ്ടായി, ഫ്ഠാന്സിസി 
൭൯െഠ കുടീരത്തിന്െഠറ നാലു മുലയ്ക്കു 
ലുമായിട്ടാണു് ലിയോ, ഏഞ്ജുലോ, 
ഭൂഫ്മിനോ, മാസ്സ്റിയോ എന്നിവരെ 
സംസ് ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നതു”. സ്വല്പം 

മാഠി ഗിയാക്കോമായും നിദ്രകൊള്ളു. 

ന്ന. 

ഫ് ഠാന്സിസിന്െഠ ജീവിതത്തി 
ല് ഗണ്യമായ സ്വാധീനശക്തി ചെ 
ലുത്തിയ മൂന്നാമതൊരു സ്ത്്രീരത്നമുണ്ടു 
അദ്ദേഹത്തിന്െറ മനോരാജ്വവ 
ധൃവായ ദാരിദ്ര്യക്ുമാരിം. ലോകത്തി 

നൌ വിധവ എന്ന സംജ്ഞേയാണു' 
അദ്ദേഹം അവശക്കു നല്കിയിരുന്ന 
ത, അവർ ഇനിയും വൈധവ്യം 

അനുഭവിക്കാന് അനുവദിച്ചുക്രടെന്നു” 
ഫ ഠാന്സിസ് നിശ്ചയിച്ചു, പോര 
ടയല അവധംക്ക് ശാശ്വതമായ ഒരു 
സകങ്കേതമായിരിക്കണംം ചെഠിയോ 
രിടം, ദാരിദ്രകുമാരിക്ക് സര്വഥാ 
ഉചിതമായ ഒരു വാസഗേഹമായി 

ഫ്ഠാന്സിസ് പരിഗണിച്ചിരുന്നു. 
അദ്ദേഹം ഇപ്പ്ോോഗ സഹോദരന്മാരെ 
വിളിച്ച പഠയുകയരണു് ? *എന്്ന്െറ 
മക്കളേ, നിങ്ങഗ ഒരിക്കലും ഇവിടം 
ഉപേക്ഷിച്ച പോകരുതു”. ആരെങ്കി 

ലും നിങ്ങളെ ഇവിടെനിന്നു ഒരു വ 

ശത്തുക്രടെ ആടിപ്പായിക്കുന്ന പക്ഷം, 

മഠെഠാരു വശത്തുക്രടി അകത്തു പ്ര 

1), 

കുംഭം 28 

വേശിച്ചു കൊള്ളുക. എനത്തുകൊണ്ടെ. 

ന്നാല് ഇവിടം വിശുത്ധസ്ഥലമാകുന്നും 

ഇവിടെ ആദ്യം നാം വളരെ കുറച്ചു, 

പേര് മാത്രമായിരുന്നു; പരമോന്നത 
നായ ദൈവം നമ്മെ വര്ദ്ധിച്ചിച്ച, 

ഇവിടെ വച്ചു് പാവപ്പെട്ട നമ്മടെ 

ആത്മാക്കളില് അദ്ദേഹം വെളിച്ചം 

വിശി, ഇവിടെ വച്ചു് അദ്ദേഹം ത 
ന്െഠ പ്രേമംകൊണ്ടു് നമ്മടെ ഇച് 
ചമുശക്തികളെ ആഗ്നേയമാക്കി, ജവ; ' 

ലിപ്പിച്ചു, എന്െഠ മക്കളേ, ഈ സ്ഥ 
ലം സദാകാലവും ഒരു പാവനഭൂൃമി 

യായി കരുതിക്കൊള്ളു.ക? 
തന്െറ പ്രണയിനിയായ ദാരിദ്ര്യ: 

കുമാരിയോടുടളള വിശ്വസ്ത പ്രദര 

ശിപ്പിക്കാന് അദ്ദേഹം അവസാനമാ' 
യി മഠെഠരരു ക്രിയക്രുടി ചെയ്യും. സ. 

മ്പാദ്വം കുന്നു ക്രട്ടുന്നതിരു വ്യഗ്രത ച്രു. 

ദ൪ശിപ്പിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ തലമ 

യോട്ടം അതൊരു വെല്ല വിളിയായി 

അവശേഷിക്കുന്ന. തെയ സന്ദേശ 

ത്തിന് ഏതെങ്കിലും സാധനപ്പാഠം 

മുഖാന്തരം ശക്തി നല്കാന് ക്കിയ 
മെന്നു വരുകിതൃ അതിനുവേണ്ടി വ 

രുന്ന ക്രിയയുടെ സ്മോഭവശം അഭ. 

ഹത്തെ ഒരിക്കലും  അമ്പരപ്പിച്ചിരു 

ന്നില്ല. തന്നെ കിടക്കയിരുനിന്നു ലു, 

ധത്തെടുത്തു, പൂര്ണ്ണ നഗ നനായി 
വെറും തഠയില് കുഠേനേരം കിട. 

ത്തുന്നതിന് ഫ്ഠാന്സിസ് സഹോ 

സ്നോ ടാ യായ ടായാംകാഡായാായായായായൊയായാമളു്, 

; 

ഏജന് സസികാം _ അഞ്ചല്, അയ്ക൪, അടൂ൪, കൊട്ടാരക്കര 1൦ 1 

2, കുന്നിക്കോട്ട് 

ചാത്തന്തൂ൪, ചെങ്ങമനാട്, പത്തനംതിട്ട, ഹരിപ്പാട്ട് 

കൊട്ടാരക്കര ഠ- 

ആയൃയരവേദ ഓഷധസോ 

വടകം, തങ്കഭസ്മം തുടങ്ങിയ 

വൈദ്യന് 

; 
ഴ 

കുളത്തുപ്പുഴ, കുണ്ടറ. 
ഴു | 

ൂ 

[ര 
ഃ 
ര 

₹ 
; 
ര 

ഇയദാരതം ആര്യവൈദ്യരാല (൫9) 
[1. |. പുനലൂര്. 

പുക, വാജീകരണസുധ, ഉരമരുന്നു 
ഗുളിക, ദന്തധാത്രീ പല്പ്പെൊടി, നാസികാചചൂര്ണ്ണം, മാനസമിത്ര 

പ്രത്വേക ഓഷധങ്ങളും 
പ്പെട്ട മഠ൨൮ ഏല്ലാ ആയുര്വേദ ഓഷധങ്ങളും ഹെഡാഫീസിലും 
ബ്രാഞ്ച,കളിലും നിന്ന് മീഡമായ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏജു 
ന്സികളില്ലാത്ത സലലങ്ങളില് ഏജന്സി അന്വദിക്കുന്നതാണു'. 

പി. ഒ. തോമ്മസ്, 

പുനലൂര് 

ത്രെ. ൭൨൩. ൧൦. “ശ.മാ. ഗരം... മാം. 2൭... കെ.കെ. 

കെ ടെ. 

കല്പിശ്ശേരി* 

പ്രധാന 

വൈദ്യകലാനിധി 

ന 



ത് 

മാർച്ച്, 11 

നിഖ്വാവിശ സേപ്രമണേം 40 

ചര്ച്ചുവിക്കിലി 

സഭയുടെ ഏരത്വം 
(തുടര്ച്ചു 

(പ: ഡീക്കന് എം. വി. 

ഉദാഹരണമായി നമ്മടെ കര 

.ത്താവിനൊ തിരുശരിരരക്തങ്ങളാ 

ണു് വി: കുര്ബാനയില് വിശ്വാസി 

കശക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്നും സഭ ഏകമാ 

കയാല് വാങ്ങിപ്പോയ വിശുഭ്ധന്മാരും 

ഈ ലോകത്തില് ജിവിക്കുന്നവരും ത 

ന ആവര് ഒരുമിച്ച് കര്ത്താവി 

നോടും സല്ൂസര്ഗ്ഗം ഉണ്ടൈന്നും അ 

പ്പോസ്തോലിക കൈവെവ്പും പിന് 
തുടര്ച്ചയും പട്ടത്വവ്യം വിശുഭ്ധ ക്രദാ 

ശകളയടെ യാഥാത്ഥ്യവ്യം അപരിത്വാ 

ജ്വങ്ങളാണെന്നും പ്രോടസ്റ്റന്൨ സഭാ 

വിഭഹ്രങ്ങഗ മനസ്സിലാക്കി സഭയുടെ 
 ദുൃശ്വഭയാങിപ്പിന് കളം ഒരുക്കേണ്ട 

“തത്രെ. വിശ്വാസസംബന്ധമായ പര 

സ്പരധാരണയും യോജിപ്പും ക്രൂടാ 
“തെ സഭകളുടെ ഏററവ്യം അഭികാമ്വ 

വരം അത്വാവശ്വവ്യമായ ദൂശ്വയോങി 

പ,” സാഭ്ധ്യമാകുന്നതല്ല, 

ഓരത്തഡോക്സ് സഭകശക്കു് വി 

ശിഷ്യ വിം ചേദപ്യസ് തകം ആദ്യ 

ത്തെ മൂന്നുപൊതു സുന്നഹദോസ്യക 

ഉം നിഖ്യാ വിശ്വാസപ്രമാണവ്യം സ 

ഭയയടെ അടീസ്ഥാനവിശ്വാസങ്ങശക്കു. 

ആധാരമായി പരിഗണിച്ചുപോരുന്ന 

ദരന്മാരോടട” ആജ്ഞോപിച്ചു, ഒന്നുമി 
ല്ലാതെ നഗ്നനായി തഠയില് കിടക്ക 
ലേ ഗാര്ഡിയന് അദ്ദേഹത്തിന് 
ഒരു പുഠംകുപ്പായവും ഒരു കാല്കു 
പ്രായവും ചരടും ശിരോവമസ്ത്രപും ന 

പ ിരക്കുണ്ടു( ഇപ്രകാരം ന്ന 
ഈ .കപ്്പായങ്ങഗ ഞാന് അങ്ങേയ്ക്കു 
വായ പയായി തരികയാണെന്നു” അ 
റിഞ്ഞുകൊള്ളുക, അവയുടെ മേല് അ 
ങ്ങേയ്ക്തു്' യാതൊരു വിധമായ സ്വത്തു 
ടമയഡുമില്ലം 

ഫ് ഠാന്സിസ് അവ ഒരു വായ്പ 
“യായി സ്വീകരിച്ചു് ധരിച്ചും അദ്ദേ 
ഫത്തെ അവര് വീണ്ടും കിടക്കയില് 
എടുത്തു കിടത്തി, ഇപ്പ്പോഗ യാതൊ 
രു സമ്പാദ്യവുമില്പാത്തവനായി മരി 
ക്കാംം അസ്സീസ്റ്റിയിലെ ചെവുക്കനു് 
മരണത്തില്ുപോലും പാതിപ്രമാണ, 

ഞ്ദകൊന്നുമില്ല! 

[ഈ ജീവചരിത്രം അടുത്ത രണ്ടു 

ലക്കങ്ങഗഗ കൊണ്ടു പര്വവസാനിക്കു 
താണു വം | 

[1 

ജോര്ജ്) 

ഓഠിയന്ഠല് ഓര്ത്തഡോക് സുസഭ 
കശക്ക് കര്ത്താവിനന്െഠ മഹാപുരോ 
ഹിത പ്രാത്ഥനയില് പിതാവേ) നീ 

യും ഞാനും ഒന്നായിരിക്കുന്ന പോലെ 

ഇവരും തമ്മില് ഒന്നാകേണം,” എന്ന 
പ്രാത്ഥനയയടെ ഉത്തരം ദുശ്വ്യമാക്കുന്ന 

തിന് ഒരു ചെഠിയ സംഭാവന ചെ 
യുവാന് കടമയ്യം പദവിയും ദൈവദ 
ത്തമായിട്ടുണ്ടെന്നുളകൂതിനു”് ദ്വിപക്ഷ 
മില്പം ഗോമാസഭയയടെയും നവികര 
ണസഭകള ടേയ്യം മദ്ധ്യത്തിലുള്ള സ്ഥാ 

നം ഈ ചുമതല ചെയ്യുവാന് ദൈ 
വം അതിനു നല്കിയിട്ടളുള ഒന്ന 

ത്രേം ഈ വലിയ ആയോധനത്തി 

ന് വിജയ പൂര്വം കിഴക്കന് ഓര് 
ത്തഡോക്സ് സഭ മുന്പോട്ടു വരേ 
ണ്ടതും തന്മൂലം അതിനെഠ കഴിഞ്ഞ 
കാല ചരിത്രത്തിലെ പ്രപത്തനരാഹി 
ത്വങ്ങശക്ക് പരിഹാരം വരുത്തേണ്ട 
തും ആകുന്നും 

ഫെഡറല് ്കണിയന് , എന്ന ചേ 
രിനാല് അഠിയപ്പെടുന്ന സഭായോജി 
പ്പിനേക്കാശ ഓര്ഗാനിക്കു യൃണിയ 
ന് അത്രേ അഭികാമ്യമായിട്ടുളള തു ം 
2 കം കം. കം. കം. കും കമം. എം ക... മക്കം 

ഷി നി 

ആദ്യത്തേതില് വിവിധ സഭാവിഭാഗ 

്ങഗാ അവയുടെ പ്രത്വേകത കയാ 
ഭതെ പരസ്പര യോജിപ്പിലും മ്ലേ 

ഹത്തിലും വരുവാന് ശ്രമിക്കുക മാ 
തരമാണ് ചെയ്യുന്നതു: രണ്ടാമത്തേ 
തില് ആകടെ വിവിധ ക്രിസ്മീയ സ 
മുദായങ്ങഗ ഒരുമിച്ചുചേര്ന്ന് ഒരു 
സ്ഭ ഉണ്ടാകുന്നു, നമ്മടെ കരത്താ 

വ്വ പ്രാരത്ഥിചതു്” ഈദുശംഏകസഭ 

യായി ക്രിസ്യ്യനികഗ തീരുന്നതി 
നാണു. ഇതിനുലേണ്ടി ത്രിവിധ 
യോജിപ്പ് ആവശ്വമാണ്നെ . 

1) സത്വവിശ്വാസത്തില് 2) പട 

ത്വത്തിലും ക്രദാശകളിലും 3) സഭയു 
ടെ ആകമാന ജിവിതത്തില് ഇവ 
മൂന്നും സംബന്ധിച്ചു് മുന്പഠഞ്ഞതു 
പോലെ തിരുവചനവ്യം., നിഖ്യാ. 

കുസ തന്തിനോസ് പോലീസ്, എ 
പ്പേസൂസ് എന്നി മൂന്ന പൊതു സൃ 
നനഹദോസുകള്ുടെ തിരുമാനങ്ങളും 
സഭ അഭിന്നമായിരുന്ന കാലത്തെ വി; 

പിതാക്കന്മാരുടെ എഴുത്തുകളും പഠി 
ക്കേണ്ടതാണ്, 

ഒരുമ: യാഥാര്ത്ഥത്തിലും പ്രതീ 
ക്ഷയിലും. സഭഡ്ക്ക്' ഇപ്പോഗ ത 

ന്നെ ഒരു യോജിപ്പു" ഇല്ലായിരുന്നു 
എങ്കില് സമ്പ്ൃര൪ണ്ണ യോജിപ്പിനുവേ 

ണ്ടി പ്രതീക്ഷിക്കുവാന് തന്നെ അ 
സാഭ്ധ്യമാകുമായിരുന്നും ദൈവദഭത്ത 

മായ ഐക്യതയയം ഏകത്വവ്യം സഭ 
യ്ക്ുണ്ടെങ്കിലും അതിന്െഠ അംഗങ്ങള് 
എല്ലാവരും ആ ഒരുമ രുചിച്ചഠിയ്ു 

ചടം. കക കും കം ൭.൭ കരം. ക... ക്കം 
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) 01: 4. 2. ട്്റന്ന, മഃ. ॥ 
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( "0/5 6൦0256 8൭൨൦൨: £ഥലിയിമണ. ॥ 

ട്രാ 01൦൦5: 1ലിശ്ഥഠ്7ധനണം 41009൦, ൦510, 

റമനളദ1ഠ7൦, ഠ്വ & !റചഠ്ധഥമ. ! 
പി അ 170345 17൦11൦65 (15 റ൦ഠിച൦ഠ) 07 0൦ റബണ്ഠഠി ബ്ന 

9] 12-63, ॥ 

1000൦: 89. 18 ൦൦ 1൨ഠ൧ടലാഠ 09 ഡാ്ധന്൩ 

 £ 1001൦-17൦: 1859, 16 ൦൦ 1൯0൭5൧ 001 സെന 
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ന്നില്ല. ൧൦0൬ 9൦ 21: 

ചിക്കുംപോലെ "പാപ്പത്തിന്െഠയും 
്ഛ്ത്വ്ത്തിന്െറയും ഒരു ശരീരമാണു 

സഭ. ദൈപത്തിനെഠ ന്പായവിധി 

യ്യടെയയം രക്ഷയയടെയും 

ഉപ്പകരണപ്യ സഭ 

നി൪വ൮വ 

വിഷയവ്യംം 

തന്നെ.” 

“(൬1 ഡ്വ൦ഡിട 1൦ 3൦9 311൭0 . 

1൩ 9൩0 0 10൦. 38% ൦൩൦ 0൭൦ 00൧൭0 
൫0 1൭൦ 105 ധ൬൦൩ ൨ 1൦ 1ധ08- 
൩൦. 300 ടദശ്ധിഠ ഠ് ഠഠഠ)" 
സഭയുടെ അഭ്പ്പാസ് തോലത്വത്തി 
നെഠയും കാതോലികത്വത്തിനെയയും 
വിശുഭ്ധിയുടെയും, വശങ്ങളെ ക്കുറിച്ചും 

ലഭിച്ചു. എന്നാല് ഇനിയ്യം ലഭിപ്പാ 

നുണ്ടു ' എ അ അര്ത്ഥത്തിലെ പായു 

വാന് സാധിക്ര്ു. അതുപോലെ തന്നെ 

സഭയുടെ ഒരുമയും ഒരു വിധത്തില് 

പൂരണ്ണവും മൊരു വിധത്തില് അ 

പൂര്ണ്ണുവുമാണു് , നിത്യതയുടെ വീക്ഷ 

ണകോണത്തിര നിന്നുകൊണ്ടു ക്രിസ്തു 

വിരു ക്രടി സഭയെ നോക്കുമ്പോശ അ 

തിനെ ഒതിമ പൂരണ്ണമാണെങ്കിലും 

ചരിത്രത്തിന്െഠയും മനുഷ്യരുടെയും 

വശത്തുനിന്നു സഭയെ പീക്ഷിക്കമ്പോ 

ഗു അതു വിഭജികുപ്പെക്ടതായിട്ടുതന്നെ 

യാനെ കാണപ്പെടുന്നതു”. 

എംഡി. 451.ല് അത്ത്യോഖ്യയിലെ 

യും അലക് സന്ത്രിയായിലെയും ബിഷ 

പ്പന്മാരും സഭയ്യം, ഒരുവശത്തും 

കുസ്ന്തിനോസ് പോലീസിലെയും ഗോ 

മിലെയും ബിഷപ്പന്മാരും സഭയും മ൮ 

വശത്തും എന്ന രൂപത്തില് സഭ 

രണ്ടായി , പിരിഞ്ഞു എന്നു പഠ 

ഡ്യാഠം 

അനന്തരം 1024-ല് കുസ്തുന്ത്്നോ 

സ് പോലീസിലെയ്യും ഗറോമിലെയ്യം 

സഭകളും രണ്ടായി പിരിയുന്നു. 

പിന്നിട്ട് എ, ഡിം 1218-നോടു 

ക്രി രോമാസഭയില് നിന്ന നവിീക 

രണസഭ ഉത്ഭവിക്കുകയും വ്വിതിഞ്ഞു 

പോകയും ചെയ്തും ഈദ്ദശപിളരപ്പ 

കഗ നിലനില്ക്കുന്നതിനാലാണു' സ 
ഭഡ്ക് ദുശ്വഏകത്വം പുന:സാധിതപ്രാ 

യമാകുവാനുണട്ടെന്നു പ്രഠയുന്നതു”. 

തോലികത്വത്തിനു ' സാഭ്ധ്യതയുമ്ള തി 

നാല് സഭയെ കാതോലിക എന്ത പാഠ 

യയംപോലെ ഏകത്വസാഭ്ധ്യതയയള്ളതി 

നാല് ക്രുടിയാണു സഭ ഏകം എന്നു 

അനുദിനം ഏറ൮ പവഠഴു 

കാ 

നാം 

ന്നതും 

2/൪ ൩0 2 ധീിട 150 1൮ 2. 22, ചാസ്മന 8,൧. 2116 [ചില്യലി ഗ്ലാ ട്ടം 

1. 14൦4. 

( ാംപേജില്നിന്നുതുടര്ച്ച) 

ക്രംലിനിലെ മാററങ്ങം 

സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് ചിന്താഗതികളെയും 

ആരാധനയെയും ഈയിടെ മോ 

സ് ക്കായി ല് കൂ ടി യ 

കമച്ണിസ്റ്റ,പ്പാരടി കോണ്ഗ്രസ്സ് 

അധിക്ഷേപിച്ചിര ടന്ന” ഭഗവാന് 

സ്റ്റാലിന് ഒരു. മണ്വിഗ്രഹംപ്പോലെ 

തളള പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്റ്റാലിന്െഠ മര 

ണശേഷം വത്തൃപതിന്ൊൊന്നു സ൧ 

നിലയിലുള്ള നേതംക്കന്മാരാണു” യഥാ 

ത്ഥത്തില് ഠഷ്വയയില് ഭരണം നടത്തു 

ന്നതു”. പാരടിസെക്രടഠി ക്രഷ് ദചേ 

വാണിപ്പോഴത്തെ സ്വേഛാധികാരതിം 

മു ത്ന: കമ്മ്യൂ 

ണിസ്സ്റ് വ്യവസ്ഥിതിയും തമ്മില് യുദ്ധം 

അനിവായ്യമാണെന്നുളള. ലനിന്െറയും 

സ്റ്റാലിനെഠയും തിീസിസുകശ ശരി 

യല്ലെന്നാണ് കോണ്ഗ്രസ്സിന്െഠ ഇ, 

പ്പോഴത്തെ പുതിയ ചിന്താഗതിം ക 

മ്മ്യണിസ്റ്റു് നയ ങ്ങളില് വ്വത്വാസ 

ങ്ങളൊന്നമില്ല. 

. മതവികാരങ്ങാം നശിക്കുന്നു. 

ശാസ്ത്രത്തിന്െഠ സ്വാധീനശക്തി ഭയ 

തികത്വത്ത1൯൩െഠ സ്വാധീനശക്തി, 

കാഠല്മാ൪ക്സിന്െഠ തത്വസംഹി 

തയയടെ സ്വാധീനശക്തി എന്നി മന്ന 

കാരണങ്ങളാല് ആധ്യനിക മനുഷ്യ 

നെ 2തവികാരങ്ങഗ നശിച്ചുവരി 

കയാണ് എന്നു ഡോ. സ്ത്റാനലി 

ജോണ്സ് പ്രസ്പാവിച്ചിരിക്കുന്നു. 

9... 

നി 

ഈട “ടോ ടട ടട 7 

പും. ഭമടദ്ും ി 

[1 (1 നി 
സിറിയന് വി യാര്ത്ഥി നി 
നന ധ് ് നി ₹ ഴ് 

ജില് വചു ഏപ്രില് 10 കം 
രെ നടത്തപ്പെടുന്നതും മാര. തേരേ 

ദോസിയോസ് തിരുമേനി. മാര 

ലക് സിനോസ് തിരുകേനി, ക 

ട്ടാ ഓക് സുഫോര്൪ഡ മിഷന്. സുപ്പീ. 
രിയ൪ വ. ഫാദര് നോമന് വം 
ഫാദര.ം എന്. ജി, കഠിഷാക്കോസ്' പി ; 

റവ, ഫാദര്, സി. എ. ഏബ്രഹാം മി 

സ്ത്ൃസ് അന്നാമ്മ വരക്കി എന്നിവ 

കോണ്ഫഠാന്സിനു നേതൃത്വം 
ന്നതുമാണു .കോണ്ഫാഠാന്സ്* 

മൂന്നത രൂപയാണ് കോണ്ഫ൭ . 

സംബന്ധിച്ചുള്ള. ക്രടുതല് , വിപരങ്ങ്ിം 
മിസ്. കെ. ജി. മേരിക്കുടിം കാപ്പ 
റ വീട്ട, ചന്ദനപ്പള്ളി മൈപ്പട, ര റ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണു”. 

വിശേഷ ദിവസങ്ങ 
മാ൪ച്ചു 18. കാതോലിക്കാ” ദിനം. 

99 നാത്പ്താംവെള്ളിയാ,. 23 ലാം 

സഠിനെ ഉയര്പ്പിച്ചതിന്െഠ ഓര്മ്മ, 

29 ഈശാനഞായഠാഴ്ചം ഭൈവമാതമ 

വിനോട് അറഠിയിപ്പിന്ൌ പെരു. 

ഗ്ര 

0-5, 

നാശ, 25 പെസഹാ പവ്വാഥാഷ്ണും 
20 ദൃഖവെളക്കിയാഴ്ചം. 31 ദം;ഖശ 
നിയാഴ്ചും ഏപ്രില് ഉയര്പ്പുചെ. 

രുനാഗം 

നിള യായാ 

പ്ല 11൭ "770115 (ഠം 
2171011001 2. 0, 

ജനത ദുട്ടകമ്പനി 
മേല്ത്തരം മേച്ചിലോടുകശ മൂലയോടടകശ, തഠയോടുകശ, കണ്ണാടി 

യോടുകശ, പുകയോടുകഠ, ചൂടുകട്ടകശ, ഇഷ്ടരികകണ ൂചടികള് 

02 ദന്അ്0 2022 ൮ 9212011177, 

707 1271൨9 92281യിലദ 19൧89 91118 10: 

(ഭി 2, 4. 2001, ് 

റ) ചി്്റാദിദനം മാധ 00 11൦ 1/6, 75൨൧൧൨൭൧ 1116 100 
101 യനമ൩ാ001 2. 0. ്്്! 

ശരം. രശ. കടകം ട് 

റി 

160൦ 


